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Abelardo Luz
Prefeitura
TOMADA DE PREÇOS 018/2021 NOVA DATA

Publicação Nº 3358683

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABELARDO LUZ
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0171/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2021
O Município de Abelardo Luz - SC, TORNA PÚBLICO que no dia 05 de novembro de 2021 fará realizar Licitação na modalidade Tomada
de Preços, para Contratação de empresa de engenharia para a execução de obras, pelo sistema de empreitada global (material e mão de
obra), para obras de construção da Unidade Básica de Saúde – Bairro Santa Luzia, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de
obra, conforme memorial descritivo, projetos, planilhas, orçamento, cronograma e demais especificações contidas no Edital e seus anexos.
Os envelopes deverão ser entregues até o dia 05/11/2021, às 10:45 horas, no Setor de Licitações. A íntegra do edital poderá ser obtida via
e-mail licitacao@abelardoluz.sc.gov.br ou junto à Prefeitura Municipal de Abelardo Luz, sita na Av. Pe. João Smedt, n. 1.605, Centro. Demais
informações fone (49) 3445-4322, Ramal 212.
Abelardo Luz - SC, 20 de outubro de 2021.
NERCI SANTIN – Prefeito Municipal

TOMADA DE PREÇOS 019/2021 NOVO

Publicação Nº 3360084

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABELARDO LUZ
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0175/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2021
O Município de Abelardo Luz - SC, TORNA PÚBLICO que no dia 08 de novembro de 2021 fará realizar Licitação na modalidade Tomada de
Preços, para Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de pavimentação asfáltica com CBUQ na Rua Principal Área
Comunitária do Assentamento 25 de Maio, interior do Município e Rua Renato Begnini, perímetro urbano, conforme memorial descritivo,
projetos, planilhas, orçamento, cronograma e demais especificações contidas no Edital e seus anexos. Os envelopes deverão ser entregues
até o dia 03/11/2021, às 09:00 horas, no Setor de Licitações. A íntegra do edital poderá ser obtida via e-mail licitacao@abelardoluz.sc.gov.
br ou junto à Prefeitura Municipal de Abelardo Luz, sita na Av. Pe. João Smedt, n. 1.605, Centro. Demais informações fone (49) 3445-4322,
Ramal 212.
Abelardo Luz - SC, 21 de outubro de 2021.
NERCI SANTIN – Prefeito Municipal
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Agrolândia
Prefeitura
DECRETO N° 149, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358975

DECRETO N⁰ 149, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Agrolândia, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 79, inciso VI da Lei Orgânica e de acordo com a Lei n°
2.840, de 19 de outubro de 2021,
DECRETA:
Art. 1º Abre Crédito Adicional Suplementar nas dotações orçamentárias do orçamento vigente:
0401 – Secretaria do Desenv.Educacional, Cultural e Esportivo
12.0365.0018 2014 - Manut. Constr.e Ampliação de Creches
(41) 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.01.00 – Aplicações Diretas
12.0361.0018 2015 – Ampliação, Construção e Reforma de Prédios
(43) 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.01.00 – Aplicações Diretas
0701 – Secretaria de Infraestrutura
26.0782.0046 1002 – Pavimentação de Ruas
(094) 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00.00 – Aplicações Diretas
15.0451.0039 2034 – Manut.da Secretaria de Infraestrutura
(111) 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00.00 – Aplicações Diretas
Total de Suplementações -------------------------------

Valor (R$)
200.000,00
200.000,00

800.000,00
500.000,00
1.700.000,00

Art. 2º Para a suplementação criada no art. 1º deste Decreto, utilizar-se-á:
I - a anulação da seguinte dotação orçamentária:
0401 – Secretaria do Desenv.Educacional, Cultural e Esportivo
12.0361.0018 2018 - Manut. do Ensino Fundamental
(55) 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.01.00 – Aplicações Diretas

Valor (R$)
400.000,00

II - o Excesso de Arrecadação considerando a tendência do exercício na fonte:
Vínculo
0.1.00.00

Especificação
Recursos Ordinários

Valor (R$)
1.300.000,00

Art. 3⁰ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Agrolândia/SC, 20 de outubro de 2021.
José Constante
Prefeito Municipal
Valmir Batista
Secretário de Administração, Planejamento e Finanças

DECRETO Nº 146, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358325

DECRETO Nº 146, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021.
Aprova “Loteamento Residencial Pedro de Souza”, de propriedade de Pedro Constâncio de Souza.
O Prefeito Municipal de Agrolândia, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições que lhe confere o artigo 79, inciso XXII, da Lei
Orgânica do Município de Agrolândia, de 03 de abril de 1990:
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o “Loteamento Residencial Pedro de Souza” situado na Rua dos Pioneiros, bairro Ipiranga, neste município de Agrolândia/SC, de propriedade de Pedro Constâncio de Souza, inscrito no CPF sob o n° 093.288.319-20, com área total de 66381,7m², objeto da
matrícula n⁰ 21900 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Trombudo Central/SC, conforme projeto protocolado sob o nº 857
na Divisão de Planejamento.
Art. 2º Fica revogado o Decreto nº 143, de 03 de dezembro de 2020.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Agrolândia/SC, 15 de outubro de 2021.
José Constante
Prefeito Municipal
Valmir Batista
Secretário de Administração, Planejamento e Finanças

DECRETO Nº 147, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359588

DECRETO Nº 147, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
Aprova desmembramento de área em imóvel urbano, localizado na Estrada Ribeirão Bohmann, bairro Ipiranga, de propriedade de Lia Carmen Schelter.
O Prefeito Municipal de Agrolândia, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições que lhe confere o artigo 79, inciso XXII, da Lei
Orgânica do Município de Agrolândia, de 03 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado, conforme planta protocolada sob o nº 873 na Divisão de Planejamento, o desmembramento localizado na Estrada
Ribeirão Bohmann, bairro Ipiranga, neste Município, de propriedade de Lia Carmen Schelter, inscrita no CPF sob o n° 290.972.909-53, com
área total de 13094,15 m², inscrito no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Trombudo Central – SC sob o n° 21.210.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Agrolândia/SC, 19 de outubro de 2021.
José Constante
Prefeito Municipal
Valmir Batista
Secretário de Administração, Planejamento e Finanças

DECRETO Nº 148, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358648

DECRETO Nº 148, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Aprova desmembramento de área em imóvel urbano, localizado na Estrada Ribeirão Bohmann, bairro Ipiranga, de propriedade de Juçara
Gadotti.
O Prefeito Municipal de Agrolândia, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições que lhe confere o artigo 79, inciso XXII, da Lei
Orgânica do Município de Agrolândia, de 03 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado, conforme planta protocolada sob o nº 871 na Divisão de Planejamento, o desmembramento localizado na Estrada
Ribeirão Bohmann, bairro Ipiranga, neste Município, de propriedade de Juçara Gadotti, inscrita no CPF sob o n° 851.068.369-72, com área
total de 2274,48 m², inscrito no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Trombudo Central – SC sob o n° 20473.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Agrolândia/SC, 20 de outubro de 2021.
José Constante
Prefeito Municipal
Valmir Batista
Secretário de Administração, Planejamento e Finanças

DECRETO Nº 150, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359589

DECRETO Nº 150, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Aprova remembramento de área em imóvel urbano, localizado na Estrada Ribeirão Bohmann, bairro Ipiranga, de propriedade de Lia Carmen
Schelter.
O Prefeito Municipal de Agrolândia, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições que lhe confere o artigo 79, inciso XXII, da Lei
Orgânica,
DECRETA:
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Art. 1º Fica aprovado, conforme planta protocolada sob o nº 874 na Divisão de Planejamento, o remembramento localizado na Estrada
Ribeirão Bohmann, bairro Ipiranga, neste Município, de propriedade de Lia Carmen Schelter, inscrita no CPF sob o n° 290.972.909-53, com
área total de 18851,72 m², inscritos no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Trombudo Central – SC sob os ns° 21.210 e 21.211.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Agrolândia/SC, 20 de outubro de 2021.
José Constante
Prefeito Municipal
Valmir Batista
Secretário de Administração, Planejamento e Finanças

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021 - FIA

Publicação Nº 3358530

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 05BAA8F614E0B6FD42D754F735BAC41F3CD1AE7E

HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021
OBJETO: SELEÇÃO DE PROJETOS RELATIVOS À PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE A SEREM COFINANCIADOS COM RECURSOS DO FIA - FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA.
VENCEDORES DO PROCESSO LICITATÓRIO:
MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA.
CNPJ sob nº. 83.102.582/0001-44.
Nome do Projeto: ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO DO AUTISTA ATRAVÉS DA PSICOMOTRICIDADE E EXERCÍCIO FÍSICO.
VALOR: R$ 15.000,00(Quinze Mil Reais).
MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA.
CNPJ sob nº. 83.102.582/0001-44.
Nome do Projeto: FELICIDADE SOBRE QUATRO PATAS.
VALOR: R$ 15.000,00(Quinze Mil Reais).
LEI MUNICIPAL Nº 2.839, DE 19 DE Outubro de 2021, Art. 1º, Inciso I:
APP CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO PRÍNCIPE.
CNPJ sob nº. 02.713.065/0001-00.
Nome do Projeto: BRINQUETODECA: UM ESPAÇO PARA TODA A FAMÍLIA.
VALOR: R$ 15.000,00(Quinze Mil Reais).
LEI MUNICIPAL Nº 2.839, DE 19 DE Outubro de 2021, Art. 1º, Inciso II:
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL HANNA MINSFELD.
CNPJ sob nº. 02.547.419/0001-93.
Nome do Projeto: MULTIMÍDIA ANTES E DURANTE A PANDEMIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL.
VALOR: R$ 14.826,40(Quatorze Mil, Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta Centavos).
LEI MUNICIPAL Nº 2.839, DE 19 DE Outubro de 2021, Art. 1º, Inciso III:
GRUPO ESCOTEIRO AGROLÂNDIA.
CNPJ sob nº. 10.582.788/0001-45.
Nome do Projeto: ESCOTISMO FORMANDO CIDADÃOS.
VALOR: R$ 14.831,65(Quatorze Mil, Oitocentos e Trinta e Um Reais e Sessenta e Cinco Centavos).
LEI MUNICIPAL Nº 2.839, DE 19 DE Outubro de 2021, Art. 1º, Inciso IV:
GRUPO ESCOTEIRO AGROLÂNDIA.
CNPJ sob nº. 10.582.788/0001-45.
Nome do Projeto: DE PEQUENAS MÃOS PODEM BROTAR GRANDES AÇÕES.
VALOR: R$ 14.965,20(Quatorze Mil, Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte Centavos).
LEI MUNICIPAL Nº 2.839, DE 19 DE Outubro de 2021, Art. 1º, Inciso V:
APP CENTRO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR EWALD BRUNO JULIUS KRESS.
CNPJ sob nº. 09.417.206/0001-96.
Nome do Projeto: ROBÓTICA EDUCACIONAL E O PODER DE TRANSFORMAR O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM.
VALOR: R$ 15.000,00(Quinze Mil Reais).
LEI MUNICIPAL Nº 2.839, DE 19 DE Outubro de 2021, Art. 1º, Inciso VI:
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ASSOC. DE PAIS E PROFESSORES CENTRO DE EDUCAÇÃO RUDOLFO THEILACKER.
CNPJ sob nº. 81.145.120/0001-89.
Nome do Projeto: MIDIAS DO BEM: TECNOLOGIA QUE INSERE E INOVA.
VALOR: R$ 14.980,90(Quatorze Mil, Novecentos e Oitenta Reais e Noventa Centavos).
LEI MUNICIPAL Nº 2.839, DE 19 DE Outubro de 2021, Art. 1º, Inciso VII:
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE REINTEGRANDO VIDAS.
CNPJ sob nº. 17.894.294/0001-45.
Nome do Projeto: INTEGRAÇÃO EM MOVIMENTO.
VALOR: R$ 12.839,30(Doze Mil, Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Trinta Centavos).
LEI MUNICIPAL Nº 2.839, DE 19 DE Outubro de 2021, Art. 1º, Inciso VIII:
APP CENTRO DE EDUCAÇÃO ADOLFO HEDEL.
CNPJ sob nº. 01.835.457/0001-89.
Nome do Projeto: FANFARRA: CULTURA, DISCIPLINA E LAZER NO CENTRO EDUCAÇÃO ADOLFO HEDEL.
VALOR: R$ 14.999,98(Quatorze Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos).
LEI MUNICIPAL Nº 2.839, DE 19 DE Outubro de 2021, Art. 1º, Inciso IX:
APP CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO.
CNPJ sob nº. 04.129.056/0001-00.
Nome do Projeto: BRINQUEDOTECA: A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL.
VALOR: R$ 15.000,00(Quinze Mil Reais).
LEI MUNICIPAL Nº 2.839, DE 19 DE Outubro de 2021, Art. 1º, Inciso X:
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PORFESSORES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PICA PAU AMARELO.
CNPJ sob nº. 02.769.200/0001-39.
Nome do Projeto: BRINQUEDOS: CRIANÇA QUE BRINCA É FELIZ
VALOR: R$ 15.000,00(Quinze Mil Reais).
LEI MUNICIPAL Nº 2.839, DE 19 DE Outubro de 2021, Art. 1º, Inciso XI:
APP CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL UTA KRIESER.
CNPJ sob nº. 17.008.166/0001-57.
Nome do Projeto: A MOTRICIDADE E O MUNDO DA IMAGINAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL.
VALOR: R$ 15.000,00(Quinze Mil Reais).
Agrolândia/SC, 19 de Outubro de 2021.
JOSÉ CONSTANTE
PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2021

Publicação Nº 3358594

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) EAE9BF66571B9992DAB0D21279E489ACF4F498EC

HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 75/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PARA USO NO ROTEIRO DO CICLOTURISMO QUE SERÁ
INSTALADAS NAS RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS.
VENCEDORES DO PROCESSO LICITATÓRIO:
AGROARTES PUBLICIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob nº. 03.675.141/0001-00. VALOR: R$ 36.400,00 (Trinta
e Seis Mil e Quatrocentos Reais).
Agrolândia/SC, 20 de outubro de 2021.
JOSÉ CONSTANTE
PREFEITO MUNICIPAL.

INEXIGIBILIDADE 03/2021

Publicação Nº 3359280

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83/2021
INEXIGIBILIDADE Nº 03/2021.
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA, VISANDO A
REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE ESTIMULAÇÃO MOTORA, PSICOMOTRICIDADE E EXERCÍCIO FÍSICO, A SEREM EXECUTADOS EM SESSÕES
INDIVIDUAIS, CADA SESSÃO TERÁ DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, COM DURAÇÃO DE 03 MESES. CONFORME PROJETO APRESENTADO AO
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FIA ‘’ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO DO AUTISTA ATRAVÉS DA PSICOMOTRICIDADE E EXERCÍCIO FÍSICO’’.
REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002, Lei Federal nº. 8.666 de
21/06/1993, e suas alterações e Lei Complementar 123/06 alterada pela lei 147/14.
ENTREGA DOS ENVELOPES: A Partir do dia 25 (Vinte e Cinco) de Outubro de 2021, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Dos Pioneiros, Nº. 109, Centro de Agrolândia/SC.
INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47) 3534-4212 ou no site: www.agrolandia.sc.gov.br.
Agrolândia, 20 de Outubro de 2021.
JOSÉ CONSTANTE
Prefeito Municipal

INEXIGIBILIDADE 04/2021

Publicação Nº 3359284

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 84/2021
INEXIGIBILIDADE Nº 04/2021.
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA, VISANDO A REALIZAÇÃO
DE SESSÕES DE EQUITAÇÃO LÚDICA NA CASA DO AUTISTA, A SEREM EXECUTADOS EM SESSÕES INDIVIDUAIS, CADA SESSÃO TERÁ
DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, NO TOTAL DE 192 AULAS COM DURAÇÃO DE 03 MESES, CONFORME PROJETO CADASTRADO NO FIA ‘’FELICIDADE SOBRE QUATRO PATAS’’.
REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002, Lei Federal nº. 8.666 de
21/06/1993, e suas alterações e Lei Complementar 123/06 alterada pela lei 147/14.
ENTREGA DOS ENVELOPES: A Partir do dia 25 (Vinte e Cinco) de Outubro de 2021, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Dos Pioneiros, Nº. 109, Centro de Agrolândia/SC.
INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47) 3534-4212 ou no site: www.agrolandia.sc.gov.br.
Agrolândia, 20 de Outubro de 2021.
JOSÉ CONSTANTE
Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021

Publicação Nº 3358550
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7B05F45675BA985D16E0C128669EFF040DD4A176

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 82/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA GNSS RTK COMPOSTO POR UM PAR DE RECEPTORES GPS, COLETORA DE DADOS, SOFTWARES DE
COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, PARA USO EM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, COMO A
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – REURB E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, TODOS GEOREFERÊNCIADOS, NO MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA.
REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002, Decreto 10.024, de 20 de
Setembro de 2019, Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações e Lei Complementar 123/06 alterada pela lei 147/14.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 09:00 horas do dia 09 (Nove) de Novembro de 2021. Local: www.bnc.org.br.
INFORMAÇÕES: Telefone: (47) 3534-4212 ou no site: www.agrolandia.sc.gov.br.
Agrolândia, 20 de Outubro de 2021.
JOSÉ CONSTANTE
Prefeito Municipal

Câmara Municipal
PORTARIA 036

Publicação Nº 3358651

PORTARIA Nº 036/2021, de 20 de outubro de 2021.
“Dispõe sobre a participação de Servidora no curso sobre o Novo eSocial.”
A Presidente da Câmara Municipal de Agrolândia, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições regimentais,
CONSIDERANDO - o Art. 4º da Lei 2.774, de 30 de setembro de 2020.
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar a Servidora Monica Maria dos Santos Pereira, Agente Administrativo a participar do curso sobre o Novo eSocial, que se
realizará nos dias 26 a 29/10/2021 em Curitiba – PR, conforme folder anexo.
ASSINADO DIGITALMENTE
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Parágrafo Único. A participante ficará autorizada a se entender diretamente com a organização sobre assuntos pertinentes ao evento, obrigando-se a defender, na ocasião oportuna, os interesses do Município que representa.
Art. 2º A participante após regresso apresentará relatório de Viagem, conforme Anexo III da Lei 2.774, de 30/09/2020.
Art. 3º As despesas com a execução desta Portaria correrão por conta das verbas próprias do Orçamento vigente.
Parágrafo Único. Havendo impedimento ou impossibilidade de participação da servidora autorizada no Art. 1º, a mesma arcará com qualquer despesa decorrente de inscrição no Evento, transferência e/ou cancelamento das passagens aéreas, bem como das reservas em hotel.
Art. 4º Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Vereador Emil Jansen
Agrolândia, em 18 de outubro de 2021.
Solange Esser Martins
Presidente da Câmara Municipal de Agrolândia
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Agronômica
Prefeitura
421/2021

Publicação Nº 3358341

PORTARIA Nº421/2021 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021.
CESAR LUIZ CUNHA, Prefeito Municipal usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e amparado no que
determina a Lei Complementar nº 01 de 31/10/90, Lei Complementar nº 02/92 de 16/04/91, todas com alterações posteriores e,
Considerando que o poder discricionário e regulamentador inerente ao Poder Executivo Municipal, permite-lhe editar e fazer cumprir normas
e atos gerais sobre o funcionamento interno/externo no âmbito da administração pública municipal, fulcro princípios Constitucionais da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, na administração pública.
Considerando que para o desempenho de atividades laborais a que são investidos no ato da posse para com a administração pública municipal, os servidores públicos se encontram amparados e submetidos ao que dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando alterações produzidas nas Leis Complementares n.º 05/1999 de 20/04/99, mediante a edição da Lei Complementar n.º
27/2005 de 14/12/2005, Lei Complementar nº 56/2010, cujo texto trata exclusivamente para com os servidores municipais excepcionalmente admitidos em caráter temporário e por prazo determinado,
Considerando o disposto no Processo Seletivo nº 001/2020 de 23 de dezembro de 2020.
Considerando que quando da realização daquele tudo correu dentro da normalidade, ainda, o resultado se encontra homologado através
do Decreto nº 38/2021 de 08/02/2021.
RESOLVE:
1-) Homologa por este ato a nomeação da Sra. DEIZE DAL PRA MAY, com a 36º Colocação, da Sra. ZENITA DAROLT, com a 37º Colocação,
e da Sra. CATIA DAIANA GOES, para a partir de 08/10/2021 (oito de outubro de dois mil e vinte um) ocupar o cargo de PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL – HABILITADA, em regime temporário, com jornada laboral de 40 (QUARENTA) horas semanais e lotação no Departamento de Educação
2-) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Comunique-se, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO, 21 DE OUTUBRO DE 2021.
CESAR LUIZ CUNHA
Prefeito Municipal

422/2021

Publicação Nº 3358436

PORTARIA Nº 422/2021 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021.
CESAR LUIZ CUNHA, Prefeito Municipal usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e amparado no que
determina a Lei Complementar nº 01 de 31/10/90, Lei Complementar nº 02/92 de 16/04/91, todas com alterações posteriores e,
Considerando que o poder discricionário e regulamentador inerente ao Poder Executivo Municipal permitem-lhe editar e fazer cumprir normas e atos gerais sobre o funcionamento interno/externo no âmbito da administração pública municipal, fulcro princípios Constitucionais da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, na administração pública,
Considerando o disposto no Art. 14, “caput”, da Lei Complementar nº 01/90 de 31/10/90,
Considerando as manifestação de convocado, protocolizada nesta municipalidade em 07/10/2021, onde manifesta seu desinteresse em
tomar posse da vaga alcançada e para o qual foi convocado para assunção do cargo e funções,
Considerando o atendimento ao inteiro teor do requerimento,
RESOLVE:
1-) Fica, por manifesto desinteresse em assumir o cargo e funções para a qual foi convocado a termo em 08/10/2021, conforme termos do
requerimento protocolizado nesta municipalidade, homologado a desistência em assumir o cargo de PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL 40H,
em vaga conquistada no processo seletivo Nº 001/2020 Sra. SAIONARA FERREIRA, com a 31º Colocação, da Sra. BERNARDETE CANDIDO
NUNES, com a 33º Colocação, da Sra. DEIZE DAL PRA MAY, com a 36º Colocação, da Sra. ZENITA DAROLT, com a 37º Colocação, da Sra.
CATIA DAIANA GOES, com a 38º Colocação.
2-)Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Comunique-se, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO, 21 DE OUTUBRO DE 2021
CESAR LUIZ CUNHA
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3358826

PORTARIA Nº423/2021 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021.
CESAR LUIZ CUNHA, Prefeito Municipal usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e amparado no que
determina a Lei Complementar nº 01 de 31/10/90, Lei Complementar nº 02/92 de 16/04/91, todas com alterações posteriores e,
Considerando que o poder discricionário e regulamentador inerente ao Poder Executivo Municipal, permite-lhe editar e fazer cumprir normas
e atos gerais sobre o funcionamento interno/externo no âmbito da administração pública municipal, fulcro princípios Constitucionais da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, na administração pública.
Considerando que para o desempenho de atividades laborais a que são investidos no ato da posse para com a administração pública municipal, os servidores públicos se encontram amparados e submetidos ao que dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando alterações produzidas nas Leis Complementares n.º 05/1999 de 20/04/99, mediante a edição da Lei Complementar n.º
27/2005 de 14/12/2005, Lei Complementar nº 56/2010, cujo texto trata exclusivamente para com os servidores municipais excepcionalmente admitidos em caráter temporário e por prazo determinado,
Considerando o disposto no Processo Seletivo nº 001/2020 de 23 de dezembro de 2020.
Considerando que quando da realização daquele tudo correu dentro da normalidade, ainda, o resultado se encontra homologado através
do Decreto nº 38/2021 de 08/02/2021.
RESOLVE:
1-) Homologa por este ato a nomeação da Sra. JESSICA CRISTINA SCHAFRANSKI MOREIRA brasileira, portadora da carteira de identidade
n.º 5.654.025 para a partir de 19/10/2021 (dezenove de outubro de dois mil e vinte um) ocupar o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL – HABILITADA, em regime temporário, com jornada laboral de 40 (QUARENTA) horas semanais e lotação no Departamento de
Educação
2-) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Comunique-se, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO, 21 DE OUTUBRO DE 2021.
CESAR LUIZ CUNHA
Prefeito Municipal

424/2021

Publicação Nº 3358828

PORTARIA N.º 424/2021 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021.
CESAR LUIZ CUNHA, Prefeito Municipal de Agronômica Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica Municipal, e amparado no que determina a Lei Complementar n. º 01 de 31/10/90 e suas alterações posteriores e,
Considerando que cabe ao município editar e fazer cumprir normas gerais sobre o funcionamento interno/externo no âmbito da administração pública municipal,
Considerando o disposto no Art. 37, item I, da Lei Complementar n.º 01/90 de 31/10/90 e suas alterações posteriores, Estatuto dos servidores públicos municipais de agronômica,
Considerando atendimento o requerimento protocolizado nesta municipalidade da servidora municipal Sra. CRISTIANA ADRIANO BRATZ
matrícula n.º 807, ocupante do cargo efetivo de MERENDEIRA, do quadro do município e lotação no Departamento de educação
RESOLVE:
1-) Fica concedido a exoneração, de seu cargo e funções a partir de 06/10/2021, (seis de outubro de dois mil e vinte um), para a servidora
municipal Sra. CRISTIANA ADRIANO BRATZ matrícula n.º 807, ocupante do cargo efetivo de MERENDEIRA, do quadro do município e lotação no Departamento de educação.
2-) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 06/10/2021.
3-) Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Comunique-se, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO, EM 21 DE OUTUBRO DE 2021.
CESAR LUIZ CUNHA
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3358837

PORTARIA Nº 425/2021 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021.
CESAR LUIZ CUNHA, Prefeito Municipal de Agronômica Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica Municipal, e amparado no que determina a Lei Complementar n. º 01 de 31/10/90 e suas alterações posteriores e,
Considerando que cabe ao município editar e fazer cumprir normas gerais sobre o funcionamento interno/externo no âmbito da administração pública municipal,
Considerando o disposto no Art. 37, item I, da Lei Complementar n.º 01/90 de 31/10/90 e suas alterações posteriores, Estatuto dos servidores públicos municipais de Agronômica,
Considerando o requerimento protocolizado nesta municipalidade da servidora municipal Sra. PAMELA CAROLINE FERNANDES matrícula
n.º1156, ocupante do cargo de provimento temporário de auxiliar de sala, do quadro do município e lotação no Departamento de Educação.
RESOLVE:
1-) Fica exonerada, de seu cargo e funções a partir de 18/10/2021, (dezoito de outubro de dois mil e vinte um), a servidora municipal Sra.
PAMELA CAROLINE FERNANDES matrícula n.º1156, ocupante do cargo de provimento temporário de auxiliar de sala, do quadro do município e lotação no Departamento de Educação.
2-) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Comunique-se, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO, EM 21 DE OUTUBRO DE 2021.
CESAR LUIZ CUNHA
Prefeito Municipal

426/2021

Publicação Nº 3358932

PORTARIA N.º 426/2021 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021.
CESAR LUIZ CUNHA, Prefeito Municipal usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e amparado no que
determina a Lei Complementar nº 01 de 31/10/90, Lei Complementar nº 02/92 de 16/04/91, todas com alterações posteriores e,
Considerando que cabe ao município editar e fazer cumprir normas gerais sobre o funcionamento interno/externo no âmbito da administração pública municipal,
Considerando que para o desempenho de atividades laborais a que foram investidos no ato da posse para com a administração pública
municipal, os servidores, se encontram amparados e submetidos ao que dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais da lei Complementar nº 01/90 de 31/10/90, Lei Complementar nº 02/91 de 16/04/91, todas com alterações posteriores,
Considerando o atendimento das necessidades que urgem haja vista as ações a serem desenvolvidas por esta fazenda pública municipal no
âmbito do Departamento de Agricultura,
Considerando ainda, o disposto no Art. 37, seus incisos e Parágrafos, Art. 38 e incisos Art. 39 e parágrafos da CF/88 bem como as Emendas
Constitucionais correlatas,
RESOLVE:
1-) Fica nomeado a partir de 18/10/2021 (dezoito de outubro de dois mil e vinte um), a Sra. AMANDA CORREA DE SOUZA, brasileira, domiciliado nesta comarca, residente em Agronômica, portador da carteira de identidade nº 7.306.033, que se encontra em dia com suas obrigações eleitorais para ocupar o cargo de provimento em comissão, CHEFE DE SETOR – DAS 05 e lotação no Departamento de AGRICULTURA.
2-) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 18/10/2021.
Comunique-se, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO, EM 21 DE OUTUBRO DE 2021.
CESAR LUIZ CUNHA
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3358940

PORTARIA Nº427/2021 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021.
CESAR LUIZ CUNHA, Prefeito Municipal usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e amparado no que
determina a Lei Complementar nº 01 de 31/10/90, Lei Complementar nº 02/92 de 16/04/91, todas com alterações posteriores e,
Considerando que o poder discricionário e regulamentador inerente ao Poder Executivo Municipal, permite-lhe editar e fazer cumprir normas
e atos gerais sobre o funcionamento interno/externo no âmbito da administração pública municipal, fulcro princípios Constitucionais da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, na administração pública.
Considerando que para o desempenho de atividades laborais a que são investidos no ato da posse para com a administração pública municipal, os servidores públicos se encontram amparados e submetidos ao que dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando alterações produzidas nas Leis Complementares n.º 05/1999 de 20/04/99, mediante a edição da Lei Complementar n.º
27/2005 de 14/12/2005, Lei Complementar nº 56/2010, cujo texto trata exclusivamente para com os servidores municipais excepcionalmente admitidos em caráter temporário e por prazo determinado,
Considerando o disposto no Processo Seletivo nº 001/2020 de 23 de dezembro de 2020.
Considerando que quando da realização daquele tudo correu dentro da normalidade, ainda, o resultado se encontra homologado através
do Decreto nº 38/2021 de 08/02/2021.
RESOLVE:
1-) Homologa por este ato a nomeação da Sra. DEILSA VIEIRA SILVA, com a 5º Colocação, da Sra. VIVIANE TUSQUE DE MORAES, para a
partir de 08/10/2021 (oito de outubro de dois mil e vinte um) ocupar o cargo de MERENDEIRA, em regime temporário, com jornada laboral
de 20 (VINTE) horas semanais e lotação no Departamento de Educação
2-) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Comunique-se, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO, 21 DE OUTUBRO DE 2021.
CESAR LUIZ CUNHA
Prefeito Municipal

428/2021

Publicação Nº 3358950

PORTARIA Nº 428/2021 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021.
CESAR LUIZ CUNHA, Prefeito Municipal usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e amparado no que
determina a Lei Complementar nº 01 de 31/10/90, Lei Complementar nº 02/92 de 16/04/91, todas com alterações posteriores e,
Considerando que o poder discricionário e regulamentador inerente ao Poder Executivo Municipal permitem-lhe editar e fazer cumprir normas e atos gerais sobre o funcionamento interno/externo no âmbito da administração pública municipal, fulcro princípios Constitucionais da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, na administração pública,
Considerando o disposto no Art. 14, “caput”, da Lei Complementar nº 01/90 de 31/10/90,
Considerando as manifestação de convocado, protocolizada nesta municipalidade em 07/10/2021, onde manifesta seu desinteresse em
tomar posse da vaga alcançada e para o qual foi convocado para assunção do cargo e funções,
Considerando o atendimento ao inteiro teor do requerimento,
RESOLVE:
1-) Fica, por manifesto desinteresse em assumir o cargo e funções para a qual foi convocado a termo em 08/10/2021, conforme termos do
requerimento protocolizado nesta municipalidade, homologado a desistência em assumir o cargo de MERENDEIRA 20H, em vaga conquistada no processo seletivo Nº 001/2020 Sra. DEILSA VIEIRA SILVA, com a 5º Colocação, da Sra. VIVIANE TUSQUE DE MORAES, com a 6º
Colocação.
2-)Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Comunique-se, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO, 21 DE OUTUBRO DE 2021
CESAR LUIZ CUNHA
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3358952

PORTARIA Nº429/2021 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021.
CESAR LUIZ CUNHA, Prefeito Municipal usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e amparado no que
determina a Lei Complementar nº 01 de 31/10/90, Lei Complementar nº 02/92 de 16/04/91, todas com alterações posteriores e,
Considerando que o poder discricionário e regulamentador inerente ao Poder Executivo Municipal, permite-lhe editar e fazer cumprir normas
e atos gerais sobre o funcionamento interno/externo no âmbito da administração pública municipal, fulcro princípios Constitucionais da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, na administração pública.
Considerando que para o desempenho de atividades laborais a que são investidos no ato da posse para com a administração pública municipal, os servidores públicos se encontram amparados e submetidos ao que dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando alterações produzidas nas Leis Complementares n.º 05/1999 de 20/04/99, mediante a edição da Lei Complementar n.º
27/2005 de 14/12/2005, Lei Complementar nº 56/2010, cujo texto trata exclusivamente para com os servidores municipais excepcionalmente admitidos em caráter temporário e por prazo determinado,
Considerando o disposto no Processo Seletivo nº 001/2021 de 16 de junho de 2021.
Considerando que quando da realização daquele tudo correu dentro da normalidade, ainda, o resultado se encontra homologado através do
Decreto nº 120/2021 de 09/08/2021.
RESOLVE:
1-) Fica, convocado por este ato a partir de 18//10/2021 (dezoito de outubro de dois mil e vinte), a Sra. FRANCELINA BERNADETE FRANÇA,
brasileira, portador da carteira de identidade nº 3.538.048, que obteve a 1º (PRIMEIRA) classificação no Processo Seletivo Nº 001/2021
desta municipalidade, para ocupar o cargo de provimento temporário de MERENDEIRA, do quadro de carreira e lotação no Departamento
de Educação, com jornada laboral integral de 40 (QUARENTA) horas semanais.
2-) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Comunique-se, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO,21 DE OUTUBRO DE 2021.
CESAR LUIZ CUNHA
Prefeito Municipal

430/2021

Publicação Nº 3358955

PORTARIA Nº 430/2021 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021.
CESAR LUIZ CUNHA, Prefeito Municipal usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e amparado no que
determina a Lei Complementar nº 01 de 31/10/90, Lei Complementar nº 02/92 de 16/04/91, todas com alterações posteriores e,
Considerando que o poder discricionário e regulamentador inerente ao Executivo Municipal, o autoriza editar e fazer cumprir normas e atos
gerais sobre o funcionamento interno/externo da administração pública municipal, fulcro princípios Constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na administração pública,
Considerando o disposto em atestado médico, como resultado de consulta e/ou procedimento médico a que foi submetido a servidora
municipal Sra. ANELITA KNAUL, matrícula n.º 681 ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSORA e lotação no Departamento
de EDUCAÇÃO,
Considerando também o disposto na legislação previdenciária do Regime Geral da Previdência Social, para a qual, e que pela Edição da Lei
Complementar n.º 07/2000 de 31/05/2000, Art. 1º “caput” foram filiados todos os servidores da municipalidade,
RESOLVE:
1-) Concede licença médica pelo período de 90 (noventa) dias, sendo os primeiros 15(quinze) dias pagos pelo município, e após será encaminhado a perícia médica junto ao INSS, à servidora municipal Sra. ANELITA KNAUL, matrícula n.º 681 ocupante do cargo de provimento
efetivo de PROFESSORA e lotação no Departamento de EDUCAÇÃO
2-) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Comunique-se, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO, EM 21 DE OUTUBRO DE 2021.
CESAR LUIZ CUNHA
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3358962

PORTARIA Nº 431/2021 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021.
CESAR LUIZ CUNHA, Prefeito Municipal usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e amparado no que
determina a Lei Complementar nº 01 de 31/10/90, Lei Complementar nº 02/92 de 16/04/91, todas com alterações posteriores e,
Considerando que o poder discricionário e regulamentador inerente ao Executivo Municipal, o autoriza editar e fazer cumprir normas e atos
gerais sobre o funcionamento interno/externo da administração pública municipal, fulcro princípios Constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na administração pública,
Considerando o disposto em atestado médico, como resultado de consulta e/ou procedimento médico a que foi submetido a servidora
municipal Sra. GRAZIELE DOS SANTOS , matrícula n.º 1141 ocupante do cargo de provimento temporário de PROFESSORA e lotação no
Departamento de EDUCAÇÃO,
Considerando também o disposto na legislação previdenciária do Regime Geral da Previdência Social, para a qual, e que pela Edição da Lei
Complementar n.º 07/2000 de 31/05/2000, Art. 1º “caput” foram filiados todos os servidores da municipalidade,
RESOLVE:
1-) Concede licença médica pelo período de 30 (trinta) dias, sendo os primeiros 15(quinze) dias pagos pelo município, e após será encaminhado a perícia médica junto ao INSS, à servidora municipal Sra. GRAZIELE DOS SANTOS, matrícula n.º 1141 ocupante do cargo de
provimento temporário de PROFESSORA e lotação no Departamento de EDUCAÇÃO
2-) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Comunique-se, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO, EM 21 DE OUTUBRO DE 2021.
CESAR LUIZ CUNHA
Prefeito Municipal

432/2021

Publicação Nº 3358968

PORTARIA Nº 432/2021 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021.
CESAR LUIZ CUNHA, Prefeito Municipal, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e amparado no que
determina a Lei Complementar n.º 01 de 31/10/90 e suas alterações posteriores,
Considerando que cabe a administração municipal editar e fazer cumprir normas gerais sobre o funcionamento interno/externo no âmbito
da administração pública municipal,
Considerando o disposto no Art. 94 “caput”, da lei Complementar n.º 01/90 de 31/10/90 e suas alterações posteriores, que prevê a concessão a cada quinquênio de exercício ininterrupto do servidor, o direito de usufruir três meses de licença remunerada, a título de prêmio
por assiduidade,
Considerando que o servidor desta municipalidade Sr. RAFAEL RENATO HARGER, matrícula n.º 701 ocupante do cargo de provimento efetivo
de MOTORISTA, lotado no Departamento de EDUCAÇÃO, conta a seu crédito NOVENTA dias de licença prêmio por assiduidade, fundada no
exercício de suas atividades laborais no quinquênio 25/03/2013 A 25/03/2018, sem faltas, atrasos, licenças que interrompam ou suspendam
seu contrato de trabalho, nem sansões de ordem disciplinar,
Considerando ainda, atendimento a solicitação do servidor, conforme requerimento já anteriormente protocolizado nesta municipalidade,
RESOLVE:
1-) Ficam concedidos 90 (noventa) dias de licença a título de prêmio em GOZO, que referem-se ao quinquênio 25/03/2013 A 25/03/2018,
restando ainda daquele quinquênio para utilização em exercícios subsequentes, 00 (zero) dias, e desta forma satisfazendo o requerimento
protocolizado nesta municipalidade pelo servidor municipal Sr. RAFAEL RENATO HARGER, matrícula n.º 701 ocupante do cargo de provimento efetivo de MOTORISTA, lotado no Departamento de EDUCAÇÃO.
GOZO EM: 11/10/2021 À 08/01/2022
2-) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Comunique-se, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO, 21 DE OUTUBRO DE 2021.
CESAR LUIZ CUNHA
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3358972

PORTARIA N.º 433/2021 DE 26 DE AGOSTO DE 2021.
CESAR LUIZ CUNHA, Prefeito Municipal usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e amparado no que
determina a Lei Complementar nº 01 de 31/10/90, Lei Complementar nº 02/92 de 16/04/91, todas com alterações posteriores e,
Considerando, que o poder discricionário e regulamentador inerente ao Poder Executivo Municipal, permite-lhe editar e fazer cumprir normas e atos gerais sobre o funcionamento interno/externo, da administração pública municipal, fulcro princípios Constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, na administração pública.
Considerando que para o desempenho de atividades laborais a que foram investidos no ato da posse para com a administração pública
municipal, os servidores se encontram amparados e submetidos ao que dispõe e determina o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando a determinação contida no Art. 1º da Lei Complementar nº 28/2005 de 14/12/2005, ainda, ao requerimento protocolizado
nesta municipalidade pela servidora municipal Sra. IVONICE MARIA PEREIRA, matrícula Nº 1187, ocupante do cargo em provimento efetivo
de Gerente Técnico Administrativo e lotação no Departamento de Administração,
RESOLVE:
1) Fica concedido adicional de escolaridade no importe de 20% (vinte por cento), sobre seu vencimento base e a partir de 04/10/2021,
para a servidora municipal Sra. IVONICE MARIA PEREIRA, matrícula Nº 1187, ocupante do cargo em provimento efetivo de Gerente Técnico
Administrativo e lotação no Departamento de Administração.
2) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Comunique-se, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO, EM 21 DE OUTUBRO DE 2021.
CESAR LUIZ CUNHA
Prefeito Municipal

Nº 174/2021

Publicação Nº 3358602

DECRETO Nº 174/2021 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021
“Regulamenta e disciplina o procedimento de pedido de regularização fundiária, previsto na Lei Federal n° 13.465 de 11 de julho de 2017,
e dá outras providências.”
O Prefeito do Município de Agronômica, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do Art. 79, da Lei
Orgânica Municipal, e,
CONSIDERANDO a ausência de procedimento para instruir, conduzir e sanear os procedimentos administrativos tendo por objeto a aplicação
da Regularização Fundiária Urbana prevista na Lei Federal n° 13.465, de 11 de julho de 2017, que impôs a obrigatoriedade das prefeituras
municipais em receber tais feitos, e com o objetivo de adotar uma rotina administrativa que objetive maior eficiência e efetividade na análise
destas demandas.
DECRETA:
CAPÍTULO l
DA LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA
Subseção I - Dos Procedimentos Administrativos
Art. 1° - Os Requerimentos iniciais para aplicação da Lei Federal n° 13.465, de 11 de julho de 2017, tendo por objeto a Legitimação Fundiária, serão protocolados no setor de protocolos, inaugurando um procedimento administrativo encaminhado à Secretaria Municipal de
Planejamento e Meio Ambiente.
Art. 2° - Na contagem de prazo em dias, estabelecidos na Lei Federal n° 13.465, de 11 de julho de 2017 ou pelo Presidente da Comissão
Municipal de Regularização Fundiária, computar-se-ão somente os dias úteis.
Art. 3° - O Requerimento inicial indicará:
I – o endereçamento a quem é dirigida, no caso à Presidência da Comissão Municipal de Regularização Fundiária;
II – os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, telefone fixo e celular com DDD, o domicílio e a residência dos Requerentes;
III – o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
IV – Qualificação disponível dos confrontantes e de seus cônjuges, se casados forem;
V – o pedido com as suas especificações e o apontamento da modalidade da Reurb que se pretende implementar.
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Art. 4° - O Requerimento deve vir acompanhado dos seguintes documentos:
I – Documentos pessoais com foto, onde deve constar o número do Registro Geral e do Cadastro de Pessoa Física;
II – Comprovação do Estado Civil;
III – Comprovação de Residência, considerando-se para tanto, contas emitidas por empresas prestadoras de serviços de energia elétrica,
saneamento e telefonia fixa;
IV – Comprovação de Renda;
V – Comprovação da Posse;
VI – Matrícula, transcrição, certidão ou declaração emitida pelo Ofício de Registro de Imóveis com circunscrição sobre o imóvel para determinar sua titularidade do domínio onde está situado o núcleo urbano informal a ser regularizado ou da inexistência de registro.
§ 1° - A comprovação da união estável poderá ser aceita por declaração expressa do casal.
§ 2° - A comprovação do estado civil poderá ser aceita quando expressa na cédula de identidade ou demais documentos com validade
nacional.
§ 3° - A comprovação de posse poderá ser aceita por meio da apresentação de contratos de compra e venda, recibos, carnes de IPTU,
contas emitidas por empresas prestadoras de serviços de energia elétrica, saneamento e telefonia fixa, alvarás de construção, entre outros,
podendo ser considerados separadamente ou em conjunto.
§ 4° - Em caso de falecimento de um dos cônjuges, a aquisição da propriedade será de direito do (a) viúvo (a) com a anuência dos eventuais filhos.
§ 5° - Na aquisição da propriedade de posse advinda dos pais e atualmente exercida por um ou mais dos filhos, será aceita a anuência dos
demais herdeiros em favor daquele que pretende regularizar.
§ 6° - Na aquisição por um dos cônjuges separado ou divorciado, em que não se arrolou o bem possuído na partilha, ou ainda, não havendo
sido realizada a mesma, será aceita declaração de desistência para o outro cônjuge.
§ 7º - Na hipótese de o ente familiar não possuir comprovante de rendimentos, deverá ser entregue cópia das CTPS que comprove que não
há registro de trabalho, juntamente com declaração da renda mensal.
Art. 5° - O pedido também deve vir acompanhado dos seguintes documentos, observado o disposto no art. 35 da Lei Federal n° 13.465,
de 11 de julho de 2017:
I – Levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito por profissional competente, acompanhado de Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), que demonstrará as unidades, as construções, o sistema viário, as áreas públicas, os acidentes geográficos e os demais elementos caracterizadores do núcleo a ser regularizado;
II – Planta do perímetro do núcleo urbano informal com demonstração das matrículas ou transcrições atingidas, quando for possível;
III – estudo preliminar das desconformidades e da situação jurídica, urbanística e ambiental;
IV – Projeto urbanístico;
V – Memoriais descritivos;
VI – proposta de soluções para questões ambientais, urbanísticas e de reassentamento dos ocupantes, quando for o caso;
VII – estudo técnico para situação de risco, quando for o caso;
VIII – estudo técnico ambiental, para os fins previstos em Lei, quando for o caso;
IX – Proposta de cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura essencial, compensações urbanísticas, ambientais
e outras, quando houver, definidas por ocasião da aprovação do projeto de regularização fundiária; e
X – Minuta de termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, públicos ou privados, pelo cumprimento do cronograma físico
definido no inciso IX deste artigo.
Parágrafo Único: O projeto de regularização fundiária deverá considerar as características da ocupação e da área ocupada para definir
parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, além de identificar os lotes, as vias de circulação e as áreas destinadas a uso público,
quando for o caso.
Art. 6° - Todos os documentos que devem acompanhar o pedido, constantes nos art. 4° e 5°, devem ser disponibilizados também em formato digital.
Art. 7° - O projeto urbanístico de regularização fundiária deverá conter, no mínimo, segundo art. 36 da Lei Federal n° 13.465, de 11 de julho
de 2017, indicação:
I – das áreas ocupadas, do sistema viário e das unidades imobiliárias, existentes ou projetadas;
II – das unidades imobiliárias a serem regularizadas, suas características, área, confrontações, localização, nome do logradouro e número
de sua designação cadastral, se houver;
III – quando for o caso, das quadras e suas subdivisões em lotes ou as frações ideais vinculadas à unidade regularizada;
IV – dos logradouros, espaços livres, áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, quando houver;
V – de eventuais áreas já usucapidas;
VI – das medidas de adequação para correção das desconformidades, quando necessárias;
VII – das medidas de adequação da mobilidade, acessibilidade, infraestrutura e relocação de edificações, quando necessárias;
VIII – das obras de infraestrutura essencial, quando necessárias;
IX – de outros requisitos que sejam definidos pelo Município.
Art. 8° - O Requerimento inicial será indeferido quando:
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I – o Requerente for manifestamente ilegítimo;
II – o Requerente carecer de interesse;
III – constatar-se casos de especulação imobiliária;
IV – a modalidade escolhida pelo Requerente for inadequada, segundo art. 13 da Lei Federal n° 13.465, de 11 de julho de 2017.
Art. 9° - Recebido o Requerimento inicial, o Presidente da Comissão Municipal de Regularização Fundiária poderá:
I – Indeferir o pedido;
II – Solicitar ao (à) requerente complementação na documentação ou nas informações prestadas.
Parágrafo Único: A solicitação indicada no inciso II deste artigo será enviada por meio de endereço eletrônico, indicado no Requerimento
inicial. Não sendo atendidas as solicitações em um prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por mais 30 (trinta), acarretará no imediato arquivamento do respectivo procedimento administrativo.
Art. 10 - Deferido o processamento, o Presidente da Comissão Municipal de Regularização Fundiária deverá:
I – Encaminhar o processo para parecer da Assistente Social designada, para classificação caso a caso, das modalidades da Reurb;
II – Notificar os confinantes e terceiros eventualmente interessados, para, querendo, apresentar impugnação no prazo de trinta dias, contado da data de recebimento da notificação.
§ 1° - Quando a notificação dos titulares de domínio e dos confrontantes da área demarcada não ocorrer pessoalmente, pela ciência na
planta geral do levantamento topográfico ou qualquer documento demonstrando a anuência prévia, será feita por via postal, com aviso
de recebimento, no endereço que constar da matrícula ou da transcrição, considerando-se efetuada quando comprovada a entrega nesse
endereço.
§ 2° - A notificação da Reurb também será feita por meio de publicação de edital, com prazo de trinta dias, do qual deverá constar, de forma
resumida, a descrição da área a ser regularizada, nos seguintes casos:
I – quando o proprietário e os confinantes não forem encontrados; e
II – quando houver recusa da notificação por qualquer motivo.
Art. 11 - O Presidente da Comissão Municipal de Regularização Fundiária, decidirá em 15 (quinze) dias, contados do prazo final para a apresentação de impugnação, pelo andamento do procedimento administrativo, por diligências para esclarecer fatos narrados na impugnação
ou pelo seu indeferimento.
Art. 12 - Quando despachado pelo andamento do procedimento administrativo que determinou a modalidade Reurb-S, o Presidente da
Comissão Municipal de Regularização Fundiária encaminhará o requerimento para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação para elaborar os documentos elencados no artigo 17, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, retornando os autos conclusos à Comissão
após esse prazo.
Art. 13 - A Comissão reunir-se-á uma vez por semana para deliberar sobre os Requerimentos, competindo a cada membro, dentro de sua
respectiva competência, emitir parecer referente a sua área de atuação, indicando medidas a serem adotadas, com vistas à reformulação e
à reavaliação do requerimento, quando for o caso, segundo o parágrafo único do art. 32 da Lei Federal n° 13.465, de 11 de julho de 2017.
Parágrafo Único: Os membros da Comissão Municipal de Regularização Fundiária poderão requerer vista do procedimento administrativo
durante a reunião, sendo que, a carga não ultrapassará a data da próxima reunião e não podendo ultrapassar o prazo de 3 (três) dias,
podendo ser prorrogado por mais (três) dias.
Art. 14 - Entendendo pelo deferimento do requerimento, a Comissão Municipal de Regularização Fundiária indicará as intervenções a serem
executadas, aprovará o projeto de regularização fundiária, identificará e declarará os ocupantes de cada unidade imobiliária.
Art. 15 - Todas as providências e manifestações, seja pelo deferimento, indeferimento, diligências ou outras providências, estarão sujeitos
à aprovação e encaminhamento ao Presidente da Comissão Municipal de Regularização Fundiária.
Art. 16 - Saneado o procedimento, conforme art. 28, IV da Lei Federal n° 13.465, de 11 de julho de 2017, o Presidente da Comissão Municipal de Regularização Fundiária, proferirá sua decisão, devidamente motivada e fundamentada, acompanhada da minuta da Certidão
de Regularização Fundiária – CRF, constando o nome do núcleo urbano regularizado, sua localização, a modalidade da regularização, as
responsabilidades das obras e serviços constantes do cronograma, a indicação numérica de cada unidade regularizada, quando houver, a
listagem com nomes dos ocupantes e respectivas unidades, por título de legitimação fundiária ou mediante ato único de registro, bem como
o estado civil, a profissão, o número de inscrição no cadastro das pessoas físicas do Ministério da Fazenda e do registro geral da cédula de
identidade e a filiação.
Art. 17 - A decisão final do Presidente da Comissão Municipal de Regularização Fundiária será encaminhada para o Chefe do Executivo Municipal, para aprovação da Minuta e posterior devolução à Secretaria de origem, devidamente assinada em via original.
Art. 18 - O Presidente da Comissão Municipal de Regularização Fundiária dará publicidade ao ato e posteriormente encaminhar a CRF ao
Cartório de Registro de Imóveis competente para abertura da matrícula imobiliária.
Art. 19 - Após findados os trabalhos, o procedimento administrativo será arquivado.
CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
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Art. 20 - O presente Decreto será implementado em consonância com o Programa Nacional de Regularização Fundiária, nos termos da Lei
Federal n° 13.465, de 11 de julho de 2017 e demais legislações Federais, Estaduais e Municipais que tratem da matéria.
Art. 21 - As áreas públicas inseridas em glebas partícipes da Política Municipal de Regularização Fundiária e indicadas no respectivo levantamento topográfico, como vias, servidões e áreas verdes, passarão ao domínio do Município.
Art. 22 – A Comissão Municipal de Regularização Fundiária considerará o termo predominantemente inserido na Lei Federal n° 13.465, de
11 de julho de 2017 toda soma de 50 % (cinquenta por cento) mais um.
Art. 23 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 24 - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 21 de outubro de 2021.
CESAR LUIZ CUNHA
Prefeito Municipal
Registrado e publicado na presente data
FRANCISCO ALEXANDRE DUARTE NETO
Diretor de Administração e Finanças

Nº 175/2021

Publicação Nº 3358606

DECRETO Nº 175/2021 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021
“Nomeia Comissão multidisciplinar para analisar e emitir parecer referente aos processos de regularização fundiária instaurados no Município
de Agronômica, e dá outras providências.”
O Prefeito do Município de Agronômica, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do Art. 79, da Lei
Orgânica Municipal, e,
CONSIDERANDO que após instauração do procedimento de regularização fundiária na esfera municipal é necessário para instruir, conduzir
e sanear os procedimentos administrativos intrínsecos a aplicação da Regularização Fundiária Urbana prevista na Lei Federal n° 13.465, de
11 de julho de 2017, se faz necessário a atuação de uma equipe multidisciplinar com o objetivo de adotar uma rotina administrativa que
objetive maior eficiência e efetividade na análise destas demandas.
DECRETA:
Art. 1º - Ficam nomeados os servidores abaixo nominados, para integrarem a Comissão de Regularização Fundiária do Município de Agronômica:
I – Lenon Serpa Damazio;
II – Luiz Fernando Moretti;
III – Rafael de Paula Dias da Costa;
IV – Vanessa Claudino dos Santos Peruzzolo;
V – Aline de Souza;
Parágrafo Único: Ficará a cargo do servidor indicado no Inciso I a coordenação dos trabalhos desta Comissão.
Art. 2º - Compete à Comissão multidisciplinar:
I - Analisar os documentos do núcleo a ser regularizado;
II - Deferir ou indeferir o pedido de instauração da REURB;
III - Classificar os beneficiários na respectiva modalidade, sendo elas REURB – S ou REURB-E;
IV – Emitir parecer de conclusão do processo de regularização devidamente fundamentado deferindo ou indeferindo a emissão da CRF;
VII – lavrar as atas de reuniões, com livro de presença para identificação e assinatura dos participantes.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação;
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 21 de outubro de 2021.
CESAR LUIZ CUNHA
Prefeito Municipal
Registrado e publicado na presente data
FRANCISCO ALEXANDRE DUARTE NETO
Diretor de Administração e Finanças
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Publicação Nº 3358609

DECRETO N.º 176/2021 de 21 de outubro de 2021.
“Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município”
O Prefeito do Município de Agronômica Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do Art. 79, da Lei
Orgânica Municipal, e,
CONSIDERANDO:
- O disposto no Art. 11º da Lei nº. 1.179/2020 de 08 de dezembro de 2020, que autoriza nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº. 4.320/64,
a abrir créditos adicionais suplementares e especiais, obedecido o disposto no Art. 43 desta mesma Lei;
- Que o Inciso I do Artigo 11 da Lei nº. 1.179/2020, em consonância com o que preconiza o inciso II do §1º e o §3º do art. 43. da Lei
4.320/64, autoriza a utilizar o excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;
- Que a dotação nº. 296 do Departamento Municipal de Educação, encontra-se com saldo insuficiente para atender os dispêndios orçamentários até o final do exercício financeiro de 2021.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar, no orçamento geral do município, no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), na
seguinte modalidade de aplicação e dotação abaixo especificada:
Órgão ...... :
Unidade....:
Atividade:
Recursos ..... :

4000
4001
27.812.0021.2.18
100

Modalidade.:

3.3.90.00.00.00.00

Departamento Municipal de Educação
Departamento Municipal de Educação
Manutenção da Divisão de Esportes
Recursos Ordinários
Aplicações Diretas (296) ......
R$ 60.000,00
................................:

Art. 2º - Fica suplementado o artigo 1º por conta do excesso ou provável excesso de arrecadação verificado até o final do exercício financeiro
de 2021, na importância de R$ 60.000,00, fonte de recursos 0.1.00 (100) – Recursos Ordinários.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO, em 21 de outubro de 2021.
CESAR LUIZ CUNHA
Prefeito Municipal
Registrado e publicada na presente data
FRANCISCO ALEXANDRE DUARTE NETO
Diretor do Departamento de Administração e Finanças
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Águas de Chapecó
Prefeitura
DECRETO Nº 136 - 2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359510

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE
ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
LEONIR ANTÔNIO HENTGES, Prefeito Municipal de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o cargo, em especial o Art. 70, VII, e Art. 90, da Lei Orgânica Municipal, e Lei Municipal n.º 2055./2021, de 19 de outubro de 2021 e demais disposições legais vigentes;
DECRETO Nº 136/2021
De 20 de Outubro de 2021

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no orçamento da Entidade n. º 01 – MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ, no valor
de R$ 2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais), pelo excesso de arrecadação, nas seguintes dotações:
CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Unidade
Função

SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS –
DOSU
Departamento de Obras e Serviços Públicos DOSU
Urbanismo

Sub-função

Infra-Estrutura Urbana

451

Programa
Projeto
Despesa
(25)

Infraestrutura e serviços públicos com compromisso
Pavimentação asfáltica e com pedras irregulares – DOSU
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recursos
4.4.90.00.00 – Aplicação Direta
1.064 – Recursos Vinculados

8
1.006
Valor
500.000,00

Órgão

Valor Total R$:
CLASSIFICAÇÃO
Órgão
Unidade
Função
Sub-função
Programa
Projeto
Despesa
(26)

Órgão
Unidade
Função
Sub-função
Programa
Atividade
Despesa
(31)

ESPECIFICAÇÃO
SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS –
DOSU
Departamento de Obras e Serviços Públicos DOSU
Urbanismo
Serviços Urbanos
Infraestrutura e Serviços Urbanos com Compromisso
Aquisição de máquinas e veículos – DOSU
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recursos
4.4.90.00.00 – Aplicação Direta
1.064 – Recursos Vinculados

Órgão
Unidade
Função
Sub-função
Programa
Projeto
Despesa
(37)

CÓDIGO
4
1
15
452
8
1.007
Valor
200.000,00
200.000,00

ESPECIFICAÇÃO
SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS –
DOSU
Departamento de Obras e Serviços Públicos DOSU
Energia
Energia Elétrica
Infraestrutura e Serviços Urbanos com Compromisso
Manutenção e Melhoria da Iluminação Pública
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recursos
3.3.90.00.00 – Aplicação Direta
1.064 – Recursos Vinculados

Valor Total R$:
CLASSIFICAÇÃO

1
15

500.000,00

Valor Total R$:
CLASSIFICAÇÃO

4

CÓDIGO
4
1
25
752
8
2.026
Valor
250.000,00
250.000,00

ESPECIFICAÇÃO
SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS –
DOSU
Departamento de Estradas de Rodagem
Transporte
Transporte Rodoviário
Melhorias na Malha Rodoviária
Pavimentação asfáltica e com pedras irregulares – DMER
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recursos
4.4.90.00.00 – Aplicação Direta
1.064 – Recursos Vinculados
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CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

5

Unidade
Função
Sub-função
Programa
Projeto
Despesa
(46)

Setor de Educação
Educação
Ensino Fundamental
Educação: O futuro se faz no presente
Aquisição de veículos, móveis e utensílios – Ensino fundamental
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recursos
1.062 – Recursos Vinculados
4.4.90.00.00 – Aplicação Direta
4.4.90.00.00 – Aplicação Direta
1.001 – Recursos Ordinários

1
12
361
4
1.013
Valor
300.000,00

(46)
Valor Total R$:

200.000,00
500.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

7

Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente –
FMDAMA
Agricultura
Abastecimento
Agricultura Pesca e Meio Ambiente
Aquisição de máquinas e equipamentos diversos – Agricultura
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recursos
4.4.90.00.00 – Aplicação Direta
1.064 – Recursos Vinculados

Unidade
Função
Sub-função
Programa
Projeto
Despesa
(73)
Valor Total R$:

3
20
605
9
1.019
Valor
300.000,00
300.000,00

Art. 2º Para a suplementação de que trata o Art. 1º, serão utilizados recursos do provável excesso de arrecadação da fonte de recursos
ordinários no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e do provável excesso de arrecadação de recursos vinculados no valor de R$
2.050.000,00 (dois milhões e cinquenta mil reais) da fonte de recursos vinculados oriundos de transferência voluntária do estado.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de
Águas de Chapecó/SC, em 20 de outubro de 2021.
LEONIR ANTÔNIO HENTGES
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.

DECRETO Nº 137 - 2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359517
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO
DO MUNICIPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº 137/2021
De 20 de Outubro de 2021

LEONIR ANTÔNIO HENTGES, Prefeito Municipal de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o cargo, em especial o Art. 70, VII, e Art. 90, da Lei Orgânica Municipal, e Lei Municipal n.º 2058./2021, de 19 de outubro de 2021 e demais disposições legais vigentes;

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no orçamento da Entidade n. º 01 – MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ, no valor
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para suplementar os seguintes programas:
CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

5

Unidade
Função
Sub-função
Programa
Projeto
Despesa
(45)

Setor de Educação
Educação
Ensino Fundamental
Educação: O Futuro se Faz no Presente
Reforma e ampliação de unidades escolares
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recursos
4.4.90.00.00 – Aplicação Direta
1.001 – Recursos Ordinários

1
12
361
4
1.011
Valor
110.000,00

Valor Total R$:

110.000,00
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CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

5

Unidade
Função
Sub-função
Programa
Projeto
Despesa
(46)

Setor de Educação
Educação
Ensino Fundamental
Educação: O Futuro se Faz no Presente
Aquisição de veículos, móveis e utensílios – Ensino Fundamental
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recursos

1
12
361
4
1.013
Valor

4.4.90.00.00 – Aplicação Direta

120.000,00

1.001 – Recursos Ordinários

Valor Total R$:

120.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

5

Unidade
Função
Sub-função
Programa
Atividade
Despesa
(48)

Setor de Educação
Educação
Ensino Fundamental
Educação: O Futuro se Faz no Presente
Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recursos
3.3.90.00.00 – Aplicação Direta
1.001 – Recursos Ordinários

1
12
361
4
2.006
Valor
70.000,00

Valor Total R$:

70.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

5

Unidade
Função
Sub-função
Programa
Atividade
Despesa
(49)

Setor de Educação
Educação
Educação Infantil
Educação: O Futuro se Faz no Presente
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recursos
0.019 – Recursos Vinculados
3.1.90.00.00 – Aplicação Direta
3.3.90.00.00 – Aplicação Direta
0.019 – Recursos Vinculados

1
12
365
4
2.007
Valor
70.000,00

(50)
Valor Total R$:

50.000,00
120.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

5

Unidade
Função
Sub-função
Programa
Atividade
Despesa
(51)

Setor de Educação
Educação
Ensino Fundamental
Educação: O Futuro se Faz no Presente
Transporte Escolar – Ensino Fundamental
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recursos

1
12
361
4
2.008
Valor

3.1.90.00.00 – Aplicação Direta

30.000,00

0.019 – Recursos Ordinários

Valor Total R$:

30.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

5

Unidade
Função
Sub-função
Programa
Atividade
Despesa
(60)

Setor de Educação
Educação
Educação Infantil
Educação: O Futuro se Faz no Presente
Manutenção das Atividades da Creche
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recursos

1
12
365
4
2.048
Valor

3.1.90.00.00 – Aplicação Direta

50.000,00

Valor Total R$:

0.019 – Recursos Vinculados

50.000,00

Art. 2º Para suplementar as contas de que trata o artigo 1º serão deduzidos os valores das seguintes contas:
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CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

5

Unidade
Função
Sub-função
Programa
Projeto
Despesa
(46)

Setor de Educação
Educação
Ensino Fundamental
Educação: O Futuro se Faz no Presente
Aquisição de veículos, móveis e utensílios – Ensino Fundamental
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recursos

1
12
361
4
1.013
Valor

4.4.90.00.00 – Aplicação Direta

90.000,00

0.036 – Recursos Vinculados

Valor Total R$:

90.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

5

Unidade
Função
Sub-função
Programa
Atividade
Despesa
(49)

Setor de Educação
Educação
Educação Infantil
Educação: O Futuro se Faz no Presente
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recursos

1
12
365
4
2.007
Valor
150.000,00

3.1.90.00.00 – Aplicação Direta
3.1.90.00.00 – Aplicação Direta

(49)

1.018 – Recursos Vinculados
1.001 – Recursos Ordinários

Valor Total R$:

70.000,00
220.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

5

Unidade
Função
Sub-função
Programa
Atividade
Despesa
(60)

Setor de Educação
Educação
Educação Infantil
Educação: O Futuro se Faz no Presente
Manutenção das Atividades da Creche
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recursos

1
12
365
4
2.048
Valor

3.1.90.00.00 – Aplicação Direta

190.000,00

1.001 – Recursos Ordinários

Valor Total R$:

190.000,00

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de
Águas de Chapecó/SC, em 20 de outubro de 2021.
LEONIR ANTÔNIO HENTGES
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.

DECRETO Nº 138 - 2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359521

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR ESPECIAL NO
ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS
DE CHAPECÓ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
LEONIR ANTÔNIO HENTGES, Prefeito Municipal de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o cargo, em especial o Art. 70, VII, e Art. 90, da Lei Orgânica Municipal, e Lei Municipal n.º 2057/2021 de 19 de outubro de 2021 e demais disposições legais vigentes;
DECRETO Nº 138/2021
De 20 de outubro de 2021

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto um Crédito Suplementar especial no orçamento da Entidade n. º 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, no valor de R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), nas seguintes dotações:
CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL

6

Unidade
Função

Fundo Municipal de Saúde
Saúde

2
10
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Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Saúde de Qualidade com Responsabilidade
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial, Hospitalar e SAMU
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
3.3.93.00.00 - Aplicação Direta
1.002 – Recursos Ordinários

Valor Total R$:

Página 25
302
5
2.036
Valor
50.000,00
50.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL

6

Unidade
Função
Sub-função
Programa
Atividade
Despesa
(9)

Fundo Municipal de Saúde
Saúde
Atenção Básica
Saúde de Qualidade com Responsabilidade
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
3.3.90.00.00 - Aplicação Direta
1.002 – Recursos Ordinários

2
10
301
5
2.036
Valor
100.000,00

Valor Total R$:

100.000,00

Art. 2º Para a suplementação de que trata o Art. 1º, serão utilizados recursos da conta a seguir:
CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL

6

Unidade
Função
Sub-função
Programa
Atividade
Despesa
(22)

Fundo Municipal de Saúde
Saúde
Atenção Básica
Saúde de Qualidade com Responsabilidade
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
3.3.93.00.00 - Aplicação Direta
0.038 – Recursos Vinculados

2
10
301
5
2.036
Valor
150.000,00

Valor Total R$:

150.000,00

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de
Águas de Chapecó/SC, em 20 de Agosto de 2021.
LEONIR ANTÔNIO HENTGES
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.

DECRETO Nº 139 - 2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359525

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
LEONIR ANTÔNIO HENTGES, Prefeito Municipal de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o cargo, em especial o Art. 70, VII, e Art. 90, da Lei Orgânica Municipal, e Lei Municipal n.º 2056./2021, de 19 de outubro de 2021 e demais disposições legais vigentes;
DECRETO Nº 139/2021
De 20 de Outubro de 2021

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no orçamento da Entidade n. º 01 – MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ, no valor
de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais), para suplementar os seguintes programas:
CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL

6

Unidade
Função
Sub-função
Programa
Atividade
Despesa
(6)

Fundo Municipal de Saúde
Saúde
Atenção Básica
Saúde de Qualidade com Compromisso
Manutenção do CONSÓRCIO CIS-AMOSC
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
3.3.93.00.00 - Aplicação Direta
1.002 – Recursos Ordinários

2
10
301
5
2.032
Valor
50.000,00

Valor Total R$:

50.000,00
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CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL

6

Unidade
Função
Sub-função
Programa
Atividade
Despesa
(9)

Fundo Municipal de Saúde
Saúde
Atenção Básica
Saúde de Qualidade com Compromisso
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde FMS
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso

2
10
301
5
2.036
Valor

3.3.90.00.00 - Aplicação Direta

66.000,00

1.002 – Recursos Ordinários

Valor Total R$:

66.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL

6

Unidade
Função
Sub-função
Programa
Atividade
Despesa
(12)

Fundo Municipal de Saúde
Saúde
Atenção Básica
Saúde de Qualidade com Compromisso
Programa de Assistência Farmacêutica
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso

2
10
301
5
2.038
Valor

3.3.90.00.00 - Aplicação Direta

40.000,00

1.002 – Recursos Ordinários

Valor Total R$:

40.000,00

Art. 2º Para cobertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo 1º, será através da redução nas seguintes dotações orçamentárias:
CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL

6

Unidade
Função
Sub-função
Programa
Atividade
Despesa
(8)

Fundo Municipal de Saúde
Saúde
Atenção Básica
Saúde de Qualidade com Compromisso
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – FMS
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso

2
10
301
5
2.036
Valor

3.1.90.00.00 - Aplicação Direta
3.1.90.00.00 – Aplicação Direta

(8)

1.002- Recursos
Ordinários
0.038 – Recursos Vinculado

Valor Total R$:

50.000,00
100.000,00
150.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL

6

Unidade
Função
Sub-função
Programa
Atividade
Despesa
(11)

Fundo Municipal de Saúde
Saúde
Atenção Básica
Saúde de Qualidade com Compromisso
Manutenção básica em saúde geral (PSF,PACS,SAUDE BUCAL)
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso

2
10
301
5
2.037
Valor

3.1.90.00.00 – Aplicação Direta

6.000,00

Valor Total R$:

0.038 – Recursos Vinculado

6.000,00

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de
Águas de Chapecó/SC, em 20 de outubro de 2021.
LEONIR ANTÔNIO HENTGES
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.
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DECRETO Nº 140 - 2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3360012

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR PROVAVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
LEONIR ANTÔNIO HENTGES, Prefeito Municipal de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o cargo, em especial o Art. 70, VII, e Art. 90, da Lei Orgânica Municipal, e Lei Municipal n.º 2030/2020, Artigo 5º, I, e § 1º Inciso I de 07/12/2020 e demais disposições
legais vigentes;
DECRETO Nº 140/2021
De 20 de Outubro de 2021

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no orçamento da Entidade n. º 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
ÁGUAS DE CHAPECÓ, no valor de R$ 28.400,09 (vinte e oito mil quatrocentos reais e nove centavos), pelo provável excesso de arrecadação
da fonte 1006, na seguinte dotação:
CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL

6

Unidade
Saúde
Sub-função

Fundo Municipal de Saúde
Saúde
Atenção Básica

2
10
301

Programa

Saúde de Qualidade com responsabilidade

5

Atividade
Despesa
(8)
(9)

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
3.1.90.- Aplicação Direta
1.006 – Recursos Vinculados
3.3.90 – Aplicação Direta
1.006 – Recursos Vinculados

2.036
Valor
28.000,00
400,09

Valor Total R$:

28.400,09

Art. 2º Para a suplementação de que trata o Art. 1º, serão utilizados recursos do provável excesso, de arrecadação da fonte de recursos
1.006 – Recursos diretamente arrecadados pela administração indireta e fundos.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de
Águas de Chapecó/SC, em 20 de Outubro de 2021.
LEONIR ANTÔNIO HENTGES
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.

EXTRATO AVISO DE LICITAÇÃO Nº76/2021 PE Nº39/2021 RETROESCAVADEIRA

Publicação Nº 3359354

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BD32981D1C6547D8FD18CDEEBF40ED3CFA0366BC

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ-SC
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Adm. Nº.76/2021, Pregão Eletronico Nº39/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 4X4, POTÊNCIA MÍNIMA 85HP, NOVA, MOTOR DIESEL, 04 CILINDROS, PNEUS NOVOS, CABINE FECHADA COM ARCONDICIONADO, ANO/MODELO DE FABRICAÇÃO MINIMO 2021, PESO OPERACIONAL MINIMO 7.000KG.
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos em: Rua Porto União, 968, nos dias úteis das 07:30h às 11:30h e das 13:00h às 17:00hrs,
site: www.aguasdechapeco.sc.gov.br, ou pelo email: compras@aguasdechapeco.sc.gov.br, fone (49) 33390855
Aguas de Chapecó/SC, 20/10/2021
LEONIR ANTONIO HENTGES - PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 383, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359351

DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO DE SERVIDORA MUNICIPAL, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
LEONIR ANTÔNIO HENTGES, Prefeito Municipal de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o cargo, e em
conformidade com o inciso I, do Art. 37 da Constituição Federal combinado com o Art. 18, inciso I da Lei Orgânica Municipal e inciso V do Art. 4 da Lei
Municipal n° 1.586/2007, e demais disposições legais vigentes;
PORTARIA Nº 383/2021
De 20 de Outubro de 2021

RESOLVE:
Art. 1º - Fica prorrogado até 04 de Fevereiro de 2022, o prazo de vigência do Contrato Administrativo de que trata a Portaria n° 081/2020;
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conforme Termo Aditivo de Contrato Administrativo de Trabalho por Prazo Determinado n° 2, da Sra. ALINE PREDEBON.
Art. 2º - Os efeitos desta portaria retroagem a 05 de agosto de 2021, por questões de falha técnica.
Art. 3º - Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Águas de Chapecó/SC, em 20 de Outubro de 2021.
LEONIR ANTÔNIO HENTGES
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO
Dispõe sobre prorrogação do Contrato de Servidora para atender atividades de interesse público
Em cumprimento ao Inciso V do Art. 4º da Lei Municipal nº 1.586/2007 (Dispõe sobre Contratação por Prazo Determinado) e justificativa
da Secretaria, a Prefeitura Municipal de Águas de Chapecó, representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. LEONIR ANTÔNIO HENTGES,
adiante assinado, simplesmente denominado CONTRATANTE e ALINE PREDEBON, adiante assinada, doravante simplesmente denominada
CONTRATADA, já qualificada no Contrato principal firmado em 06 de fevereiro de 2020, resolvem de comum acordo prorrogar o prazo do
Contrato, obedecendo as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Conforme previsto na Cláusula Sexta do Contrato, celebrado entre as partes em 06/02/2020; resolvem firmar o
presente 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de Trabalho, visando atender as atividades de interesse público e ajustando o prazo
de vigência do contrato de trabalho, ficando prorrogado até 04 de fevereiro de 2022.
CLÁUSULA SEGUNDA – As demais cláusulas ajustadas no Contrato principal, não atingidas neste Termo de Prorrogação de Contrato, permanecem em vigor, sendo ratificadas entre as partes contratadas.
CLÁUSULA TERCEIRA – E, por estarem justas e acertadas, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo a tudo presentes, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.
Águas de Chapecó – SC, em 20 de Outubro de 2021.
ALINE PREDEBON 			
LEONIR ANTÔNIO HENTGES
Servidora 				Prefeito Municipal
Testemunhas:
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Águas Frias
Prefeitura
DECRETO Nº 213/2021

Publicação Nº 3358773

DECRETO Nº 213/2021
Constitui e designa membros para compor a Comissão para Atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico.
LUIZ JOSÉ DAGA, Prefeito Municipal de Águas Frias, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por
lei, em especial pela Lei Orgânica Municipal e,
Considerando que a Lei federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, previu que os planos municipais de água e esgoto devem ser atualizados a cada 4 (quatro) anos;
DECRETA:
Art. 1º - Fica constituída a Comissão Municipal, com a incumbência de operacionalizar o processo de Atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Águas Frias-SC, juntamente com a empresa SANESA – Saneamento, Engenharia e Soluções Ambientais Ltda.
Art. 2º - Ficam designadas, para integrar a referida Comissão, os seguintes Membros:
I - Dionei da Rosa, ocupante do cargo de Técnico de Contratos e Convênios;
II - Juliane Cella, ocupante do cargo de Fiscal de Tributos, Obras e Vigilância Sanitária;
III - Cristiane Pesaventto, ocupante do cargo de – Auxiliar Administrativo;
IV - Beatriz Moro, ocupante do cargo de Fiscal de Vigilância Sanitária;
V – Daniel Wilk Junior, ocupante do cargo de Engenheiro Civil;
VI - Jhonas Pezzini, ocupante do cargo de Assessor Jurídico;
VII- Oldair Natal Citadella, Secretário Municipal.
Art. 3º - Fica autorizada a Comissão a requisitar aos órgãos da Administração Direta e Indireta, à Concessionária dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e a outros prestadores dos serviços afetos ao Plano Municipal, as informações que se fizerem
necessárias ao cumprimento de seus encargos.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Águas Frias – SC, em 20 de outubro de 2021.
LUIZ JOSÉ DAGA
Prefeito Municipal
Registrado em data supra e publicado no DOM/SC.
OLDAIR NATAL CITADELLA
Sec. Adm. Finanças e Planejamento
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Alfredo Wagner
Prefeitura
LC 069-2021

Publicação Nº 3359152

LEI COMPLEMENTAR Nº 069 de 20 de outubro de 2021
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 006/2003 – QUE DISPÕE SOBRE NORMAS RELATIVAS AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Gilmar Sani, Prefeito do Município de Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município que a
Câmara de Vereadores aprovou e ele sancionou a seguinte
LEI COMPLEMENTAR:
Art. 1º Altera o inciso XXIII e acrescenta os §§ 3º ao 10 ao Art. 4º da Lei Complementar nº 006, de 17 de dezembro de 2003, passando a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4º [...]
XXIII - do domicílio do tomador dos serviços do subitem 15.09. [...]
§ 3º Ressalvadas as exceções e especificações estabelecidas nos §§ 5º a 11 deste artigo, considera-se tomador dos serviços referidos nos
incisos XXI, XXII e XXIII do caput deste artigo o contratante do serviço e, no caso de negócio jurídico que envolva estipulação em favor
de unidade da pessoa jurídica contratante, a unidade em favor da qual o serviço foi estipulado, sendo irrelevantes para caracterizá-la as
denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que
venham a ser utilizadas.
§ 4º No caso dos serviços de planos de saúde ou de medicina e congêneres, referidos nos subitens 4.22 e 4.23 da lista de serviços anexa
a esta Lei Complementar, o tomador do serviço é a pessoa física beneficiária vinculada à operadora por meio de convênio ou contrato de
plano de saúde individual, familiar, coletivo empresarial ou coletivo por adesão.
§ 5º Nos casos em que houver dependentes vinculados ao titular do plano, será considerado apenas o domicílio do titular para fins do
disposto no § 5º deste artigo.
§ 6º No caso dos serviços de administração de cartão de crédito ou débito e congêneres, referidos no subitem 15.01 da lista de serviços
anexa a esta Lei Complementar, prestados diretamente aos portadores de cartões de crédito ou débito e congêneres, o tomador é o primeiro
titular do cartão.
§ 7º O local do estabelecimento credenciado é considerado o domicílio do tomador dos demais serviços referidos no subitem 15.01 da lista
de serviços anexa a esta Lei Complementar relativos às transferências realizadas por meio de cartão de crédito ou débito, ou a eles conexos,
que sejam prestados ao tomador, direta ou indiretamente, por:
I - bandeiras;
II - credenciadoras; ou
III - emissoras de cartões de crédito e débito.
§ 8º No caso dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários e dos serviços de administração e gestão de fundos e clubes
de investimento, referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar, o tomador é o cotista.
§ 9º No caso dos serviços de administração de consórcios, o tomador de serviço é o consorciado.
§ 10 No caso dos serviços de arrendamento mercantil, o tomador do serviço é o arrendatário, pessoa física ou a unidade beneficiária da
pessoa jurídica, domiciliado no País, e, no caso de arrendatário não domiciliado no País, o tomador é o beneficiário do serviço no País." (NR)
Art. 2º Acrescenta o inciso X, ao art. 8º da Lei Complementar nº 006, de 17 de dezembro de 2003, com a seguinte redação:
"Art. 8º [...]
X - as pessoas referidas nos incisos II ou III do § 7º do art. 4º desta Lei Complementar, pelo imposto devido pelas pessoas a que se refere
o inciso I do mesmo parágrafo, em decorrência dos serviços prestados na forma do subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei
Complementar." (NR)
Art. 3º Revogam-se as disposições em sentido contrário.
Art. 4º Esta Lei Complementar entra vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner, 20 de outubro de 2021.
Gilmar Sani
Prefeito Municipal
PUBLICADO NESTA DATA.
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PORTARIA N°441/2021

Publicação Nº 3358597

PORTARIA DEPTO. EDUCAÇÃO N° 441/2021

CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA A
FUNCIONÁRIA GRAZIELA DO NASCIMENTO PETRY

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

RESOLVE:
1º - Conceder de acordo a Lei Complementar 005/2003, Capítulo
IV Seção II, artigo 98, Licença por Motivo de Doença por1 (um) dia, a funcionária GRAZIELA
DO NASCIMENTO PETRY no período de 20/09/2021.
2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Alfredo Wagner, 22 de setembro de 2021.

GILMAR SANI
Prefeito Municipal
PUBLICADA NESTA DATA
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Publicação Nº 3358608

PORTARIA DEPTO. EDUCAÇÃO N° 442/2021.

ADMITE EM CARÁTER TEMPORÁRIO A
PROFESSORA IRIS CORREIA HEINZ

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

RESOLVE:

1º - Admitir em caráter temporário de acordo com o Artigo 2º,
Item IV, da Lei nº 539/2002 de 26.09.2002 e Processo Seletivo nº 01/2019, IRIS CORREIA
HEINZ para exercer o cargo de professor Nível I, no CMEI Primeiros Passos, no lugar da professora. Patricia de Moraes Farias que está afastada de seu trabalho presencial devido

recomendações nº127279/2020 por estar em seu período gravídico,no período de
22/09/2021 à 22/12/2021.
2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação
revoga das as disposições em contrário.

Alfredo Wagner, 22 de setembro de 2021.

GILMAR SANI
Prefeito Municipal
PUBLICADA NESTA DATA.
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PORTARIA N°443/2021

Publicação Nº 3358620

PORTARIA DEPTO. EDUCAÇÃO N° 443/2021

ADMITE EM CARÁTER TEMPORÁRIO O PROFESSOR
OSVALDO SCHAUKOSKI JUNIOR

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

RESOLVE:

1- Admitir em caráter temporário de acordo com, da Lei Municipal
nº 539/2002 de 26.09.2002 alterada pela lei nº 710/2007 OSVALDO SCHAUKOSKI JUNIOR, para exercer o cargo de professor Nível I, no Tele Centro de Informática, com carga
horária de 40 (quarenta) horas semanais no período de 01/09/2021 à 31/1202021.
2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,possuindo
efeitos retroativos do dia 01/09/2021 revogadas as disposições em contrário
.
Alfredo Wagner, 23 de setembro de 2021.

GILMAR SANI
Prefeito Municipal
PUBLICADA NESTA DATA
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PORTARIA N°444/2021

Publicação Nº 3358621

PORTARIA DEPTO. EDUCAÇÃO N°444/2021

CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA A
FUNCIONÁRIA VIVIANE W. CARDOSO

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

RESOLVE:
1º - Conceder de acordo a Lei Complementar 005/2003, Capítulo
IV Seção II, artigo 98, Licença por Motivo de Doença por 1 (um) dia, a funcionária VIVIANE
W. CARDOSO no período de 20/09/2021.
2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Alfredo Wagner, 24 de setembro de 2021.

GILMAR SANI
Prefeito Municipal
PUBLICADA NESTA DATA

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 35

PORTARIA N°445/2021

Publicação Nº 3358624

PORTARIA DEPTO. EDUCAÇÃO N°445/2021

CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA A
FUNCIONÁRIA MARQUID CRISTIAN MAUER

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

RESOLVE:

1º - Conceder de acordo a Lei Complementar 005/2003, Capítulo
IV Seção II, artigo 98, Licença por Motivo de Doença por 2 (dois) dias, a funcionária MARQUID
CRISTIAN MAURER no período de 22/09/2021 à 23/09/2021.
2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Alfredo Wagner, 24 de setembro de 2021.

GILMAR SANI
Prefeito Municipal

PUBLICADA NESTA DATA.
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Publicação Nº 3358626

PORTARIA DEPTO. EDUCAÇÃO N°446/2021

CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA FUN
CIONÁRIA SUZANA DELL ANTONIA

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

RESOLVE:
1º - Conceder de acordo a Lei Complementar 005/2003, Capítulo
IV Seção II, artigo 98, Licença por Motivo de Doença por 1 (um) dia, a funcionária SUZANA
DELL ANTONIA no período de 22/09/2021.
2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.

Alfredo Wagner, 24 de setembro de 2021.

GILMAR SANI
Prefeito Municipal
PUBLICADA NESTA DATA.
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Publicação Nº 3358627

PORTARIA DEPTO. EDUCAÇÃO N°447/2021

CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA FUN
CIONÁRIA FERNANDA MARIOTI

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

RESOLVE:
1º - Conceder de acordo a Lei Complementar 005/2003, Capítulo
IV Seção II, artigo 98, Licença por Motivo de Doença por 7 (sete) dias, a funcionária FERNANDA MARIOTI no período de 23/09/2021 à 29/09/2021.
2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.

Alfredo Wagner, 24 de setembro de 2021.

GILMAR SANI
Prefeito Municipal
PUBLICADA NESTA DATA.
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Publicação Nº 3358629

PORTARIA DEPTO. EDUCAÇÃO N°448/2021

CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA FUN
CIONÁRIA TAINA STEINHAUSER

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

RESOLVE:
1º - Conceder de acordo a Lei Complementar 005/2003, Capítulo
IV Seção II, artigo 98, Licença por Motivo de Doença por 2(dois) dias, a funcionária TAINA
STEINHAUSER no período de 23/09/2021 à 24/09/2021.
2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.

Alfredo Wagner, 24 de setembro de 2021.

GILMAR SANI
Prefeito Municipal
PUBLICADA NESTA DATA.
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PORTARIA Nº 390/2021

Publicação Nº 3358445

PORTARIA N° 391/2021
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA
HELEN BACK

GILMAR SANI, Prefeito Municipal de Alfredo Wagner, Estado de Santa
Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Seção II, Artigo 93, Item XII
da Lei Orgânica do Município.
R E S O L V E:
1º - Conceder, de acordo com o artigo 98 da Lei Complementar nº 005/2003,
de 25/11/2003 – Estatuto dos Servidores Municipais de Alfredo Wagner, 1 (um) dias de
Licença para Tratamento de Saúde à servidora HELEN BACK, conforme atestado médico
apresentado, no dia 15/10/2021.
2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, possuindo
efeitos retroativos a partir do dia 15/10/2021.
3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.

Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner, Santa Catarina
20 de outubro de 2021

GILMAR SANI
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADA NESTA DATA
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PORTARIA Nº 391/2021

Publicação Nº 3358447

PORTARIA N° 391/2021
CONCEDE 01 (UM) DIA DE LICENÇA PARA DOAÇÃO DE SANGUE AO
CONTRATADO JOÃO VITOR RODOLFO DA SILVA

GILMAR SANI, Prefeito Municipal de Alfredo Wagner, Estado de Santa
Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Seção II, Artigo 93, Item XII
da Lei Orgânica do Município.
R E S O L V E:
1º - Conceder de acordo com a Lei nº 1075, de 27 de março de 1950, 1 (um)
dia de licença para doação de sangue voluntária ao contratado JOÃO VITOR RODOLFO
DA SILVA, conforme declaração apresentada, no dia 15/10/2021.
2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, possuindo
efeitos retroativos do dia 15/10/2021.
3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.

Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner, Santa Catarina
20 de outubro de 2021

GILMAR SANI
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADA NESTA DATA
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Alto Bela Vista
Prefeitura
DECRETO Nº 3.342, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358925

ALTERA DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMI.
ELTON MATTES, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
especialmente, na forma da Lei Complementar nº 065, de 17 de dezembro de 2014, com as alterações da Lei Complementar nº 091 de 15
de abril de 2019.
DECRETA:
Art. 1º. – Ficam designados os membros efetivos e os respectivos suplentes, para a composição do Conselho Municipal do Idoso - CMI,
conforme segue:
I – Representantes Governamentais
a) Representantes da Gerência Municipal de Assistência Social e Habitação:
Titular: Sintia Schneider Schönell;
Suplente: Eduarda Julia NIcolli Miotto.
b) Representantes da Gerência Municipal de Saúde:
Titular: Bianca Raizer;
Suplente: Keila Lais M-ller.
c) Representante da Gerência Municipal de Educação e Esporte:
Titular: Geli Lucia Pessi;
Suplente: Juliana Teixeira.
d) Represente da Gerencia Municipal de Cultura e Turismo:
Titular: Juliana Eli Kirch de Andrade;
Suplente: Vânia Pedroso.
II – Representantes das Entidades Civis
a) Representante dos Grupos de Idosos:
Titular: Nelsi Maria Bourckhard;
Titular: Ary Luckmann;
Titular: Hildegardt Becker;
Suplente: Romeu Rheinheimer;
Suplente: Rudi Bautz;
Suplente: Irene Paulina Voss.
b) Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais - SINTRAF de Alto Bela Vista:
Titular: Waldir Fischer;
Suplente: Erci Bautz Allebrandt.
Art. 2º. – O mandato dos conselheiros é de 02 (dois) anos, podendo ser renovado por igual período.
Art. 3º. – Pelo desempenho do mandato, os conselheiros, por desempenharem função de relevante importância de interesse público, não
receberão qualquer espécie de remuneração ou gratificação.
Art. 4º. – Fica revogado o Decreto nº 3.330, de 27 de Setembro de 2021.
Art. 5°. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito de Alto Bela Vista/SC, 20 de Outubro de 2021.
ELTON MATTES
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em data supra.
VÂNIA PEDROSO
Responsável pelas Publicações
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Anchieta
Prefeitura
CONVOCAÇÃO CHAMADA PÚBLICA 09.2021

Publicação Nº 3358533

Anchieta (SC), 20 de outubro de 2021.
Ilma. Senhora
Rosemilda Fernandes dos Santos
Assunto:
Convocação Processo Seletivo Simplificado Chamada Pública nº 009/2021
Prezado Senhor,
Pelo presente instrumento, fica Vossa Senhoria convocado para comparecer junto a Prefeitura Municipal de Anchieta (SC), no setor de
Recursos Humanos, para contratação através Processo Seletivo Simplificado de Chamada Pública nº 009/2021, para o cargo de Auxiliar de
Serviços Gerais ACT, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.
Sem mais para o momento, agradecemos.
Atenciosamente
Ivan José Canci,
Prefeito Municipal
COMUNICADO
Com o presente, comunicamos que de acordo com Processo Seletivo Simplificado Chamada Pública nº 009/2021, Vossa Senhoria foi classificada para assumir a vaga na qual concorreu.
É necessário apresentar a relação de documentos abaixo descrita:
a) Fotocópia da Certidão de nascimento ou casamento;
b) Fotocópia do RG;
c) Fotocópia do CPF;
d) Fotocópia da Carteira Profissional de Trabalho com o número do PIS/PASEP;
e) Fotocópia do Título de Eleitor;
f) Comprovante de residência;
g) Possuir bons antecedentes Judiciais (folha corrida);
h) Uma fotografia 3x4 atual;
i) Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos, quando for o caso;
j) Conta corrente no Banco do Brasil, que será realizado o depósito dos pagamentos, sendo que não poderá ser conta poupança;
k) Comprovante de Escolaridade de acordo com a exigência do Cargo e Registro no órgão competente;
l) Certidão Negativa de Débito Municipal;
m) Gozo dos direitos políticos (certidão retirada pela internet);
o) Quitação com as obrigações militares, quando for o caso;
p) Quitação com as obrigações eleitorais (comprovante de votação ou certidão de quitação da Justiça Eleitoral);
q) Comprovação relativa à habilitação exigida;
r) Declaração de não-acumulação ilegal de cargo, função, emprego ou percepção de proventos, fornecida pelo servidor;
s) No caso de acumulação legal de cargos, função, emprego ou percepção de proventos, informar o cargo, o órgão ao qual pertence e a
carga horária;
t) Declaração de ter sofrido ou não, no exercício de função pública, penalidades disciplinares, conforme legislação aplicável;
u) Declaração de bens;
v) Efetuar a Qualificação cadastral para o e Social junto a Receita Federal no portal http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral
x) Laudo de inspeção de saúde, procedida por órgão médico oficial, comprovando estar em gozo de saúde física e mental- ASO.
Dúvidas e esclarecimentos contatar no telefone (49) 3653 3200.
Atenciosamente,
Ivan José Canci,
Prefeito Municipal
Ilma. Senhora
Rosemilda Fernandes dos Santos
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DECRETO Nº 254/2021

Publicação Nº 3359602

DECRETO Nº. 254/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/SC,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal;
Considerando o Decreto n. 076/2020, de 15 de maio de 2020, que nomeia o Conselho Municipal de Segurança Alimentar (COMSEA);
Considerando os Requerimentos solicitando a substituição de membros do Conselho.
DECRETA:
Art. 1º Fica alteradas as alíneas “a” “b” e “d”, do inciso I – Representantes de Entidades Governamentais, do Art. 1º do Decreto nº 076/2020,
passando a vigorar da seguinte forma:
I-Gabinete do Prefeito Municipal: Artur Luiz Chenet (titular) e Juliana Maria Draszewski (Suplente);
II - Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social: Fernanda Cristina Segalin (titular), e Viviane Neusa Scheid (suplente);
III – Câmara Municipal de Vereadores: Gilmar de Souza (titular) e Mateus Pedretti Delai (suplente).
Art. 2º Fica alterada a alínea “c” do inciso I – Representantes de Entidades Não Governamentais e Sociedade Civil Organizada, do Art. 1º
do Decreto nº 076/2020, passando a vigorar da seguinte forma:
I- Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar – SINTRAF: Ventura Wolff (titular) e Sandra Perin (Suplente);
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Município de Anchieta - SC, 20 de outubro de 2021.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
CERTIFICO que o presente Decreto foi publicado no Diário Oficial do Municipio – www.diariomunicipal.sc.gov.br
Jackline Appio – Secretária de Administração de Gestão

RELAÇÃO DA ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DOADORES DE SANGUE E/OU DE MEDULA PROCESSO SELETIVO
01/2021

Publicação Nº 3359264

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 01/2021
RELAÇÃO DA ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DOADORES DE SANGUE E/OU DE MEDULA
A Comissão Municipal de auxílio à Administração para organizar, coordenar, fiscalizar os atos do processo, instaurados através do Edital de
Processo Seletivo nº 01/2021, torna público o DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO da solicitação da isenção de taxa de inscrição doadores
de sangue e/ou de medula dos candidatos, pela comprovação de requisitos do referido Edital, conforme abaixo:
Nº Insc.

Nome Do (A) Candidato (A)

Isenção Taxa Inscrição

52

Idianara Cavagnoli

INDEFERIDO*

*Não cumprimento ao item 2.6.2 do edital, ou seja, não comprovou ser doador, de forma a não enviar documentação para a comissão do
município.
Anchieta/SC, em 20 de outubro de 2021.
Idenes Fiorentin Schena 		
Marcieli Wending
Presidente 			Membro
Robson Swirke
Membro
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AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL Nº 1.297/2021

Publicação Nº 3359221

Estado de Santa Catarina
Município de Anchieta
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - AUA
PROTOCOLO Nº 1.297/2021
O município de Anchieta/SC em parceria técnica com o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional
-CONDER, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Federal n° 140, de 08 de
dezembro de 2011, Lei Estadual n° 14.675, de 13 de abril de 2009, Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981, Resolução
CONAMA Nº 237 , de 19 de dezembro de 1997, Resolução CONSEMA n° 101, de 06 de julho de 2017, Resolução
CONSEMA n° 117, de 01 de dezembro de 2017, Resoluções CONSEMA n° 98/17 e 99/17 e suas alterações, bem como
as Leis Municipais Complementares ns. 080/2019, 089/2019, 092/2020, Decretos Municipais ns. 200/2019 e 201/2019,
e com base no Protocolo n° 1297/2021 do CONDER, concede a presente AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - AUA
à:

PROPRIETÁRIO/EMPREENDEDOR:
NOME: ASSOCIAÇÃO SÃO DOMINGOS
CNPJ/CPF: 19.264.535/0001-06
ENDEREÇO: LINHA SÃO DOMINGOS
CEP: 89970-000
MUNICÍPIO: ANCHIETA

Bairro: INTERIOR
ESTADO: SC

Assinado por 1 pessoa: CARLOS AUGUSTO ANTONIETTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conder.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código B3B6-A796-5E76-4DAB

DADOS DO EMPREENDIMENTO LOCALIZADA EM:
NOME: CEMITERIO LINHA SÃO DOMINGOS
CNPJ/CPF: 19.264.535/0001-06
ENDEREÇO: LINHA SÃO DOMINGOS
BAIRRO: INTERIOR
CEP: 89970-000
MUNICÍPIO: ANCHIETA
ESTADO: SC
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: LATITUDE 26º 31’ 36,20”S – LONGITUDE 53º23’30,90”W
DADOS DO IMÓVEL:
O empreendimento está instalado no imóvel constado na matricula de nº 1.957 matriculado no Registro de Imóveis de
Anchieta – SC, denominado Parte Norte Rural nº 223, com área de 241.000,00 m2, localizado na Linha São
Domingos no município de Anchieta – SC.
DADOS DA AUA:
ATIVIDADE: 71.90.03 – CEMITÉRIOS IMPLANTADOS ATÉ ABRIL DE
2003 E COM ATIVIDADE DE SEPULTAMENTO EM OPERAÇÃO.

VALIDADE:
120 Meses

PRAZO DE VALIDADE:
120 (CENTO E VINTE MESES) meses, a contar da presente data.

DOCUMENTOS EM ANEXO:
Anexo à está Autorização Ambiental - AuA encontra-se o parecer da equipe técnica do CNDER, o qual apresenta
demais informações bem como as condicionantes e deverá obrigatoriamente ser vinculado a esta. Parecer e Despachos
anexado nºs 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, do Protocolo 1297/2021.
LOCAL, DATA E ASSINATURA:
ANCHIETA/SC, 20 de OUTUBRO de 2021.
CARLOS AUGUSTO ANTONIETTI
Engenheiro Agrônomo Municipal – Matrícula 267
Responsável Técnico pelo Licenciamento Ambiental - Município de Anchieta
Av. Anchieta, 838/CEP: 89.970.000 --- Anchieta – SC
e-mail: licenciamentoambiental@anchieta.sc.gov.br / Página eletrônica: www.anchieta.sc.gov.br.
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: B3B6-A796-5E76-4DAB
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
CARLOS AUGUSTO ANTONIETTI (CPF 464.208.780-04) em 20/10/2021 14:40:37 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
https://conder.1doc.com.br/verificacao/B3B6-A796-5E76-4DAB
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Angelina
Prefeitura
CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR N° 003/2021
Publicação Nº 3358464

Chamada Pública n° 003/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Manoel Lino
Koerich, 80 - Centro, Angelina/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 82.951.195/0001-10, representada neste ato pela Prefeita Municipal, Senhora
Roseli Anderle, no uso de suas prerrogativas legais, e considerando o disposto no art. 21 da Lei 11.947/2009 e na Resolução FNDE/CD nº
38/2009, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, vem realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional da Alimentação Escolar,
durante o período de novembro a dezembro de 2021. Os Grupos Formais/Informais deverão apresentar a documentação para habilitação
e Projeto de Venda até o dia 17 de novembro de 2021 às 10:00 horas, na Secretaria Municipal de Educação, com sede à Rua Manoel Lino
Koerich, nº 80, Centro, Angelina/SC. Angelina/SC, em 21 de outubro de 2021 – Roseli Anderle – Prefeita Municipal.

SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2021 - REAJUSTE

Publicação Nº 3358364

SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2021 - REAJUSTE
LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 019/2021
CONTRATADA: Auto Posto Patrício Ltda.
CNPJ: 75.534.818/0001-93
OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de combustíveis
OBJETO DO ADITIVO: Os valores do objeto do presente contrato, de acordo com a Cláusula Sexta do Contrato, serão aplicados uma readequação de valores, sendo que o valor do item 1 do lote 1 (gasolina comum) passará de R$ 5,999 (cinco reais e noventa e nove centavos
e nove milésimos) para R$ 6,199 (seis reais e dezenove centavos e nove milésimos).
FUNDAMENTO: O presente aditivo encontra embasamento legal no artigo 65, inciso II, alínea d da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas
alterações.
LOCAL E DATA: Angelina/SC em 20 de outubro de 2021.

SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 078/2021 - REAJUSTE

Publicação Nº 3358334

SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 078/2021 - REAJUSTE
LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 019/2021
CONTRATADA: Auto Posto Barra Clara Ltda.
CNPJ: 04.793.863/0001-14
OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de combustíveis
OBJETO DO ADITIVO: Os valores do objeto do presente contrato, de acordo com a Cláusula Sexta do Contrato, serão aplicados uma readequação de valores, sendo que o valor do item 27 do lote 4 (gasolina comum) passará de R$ 5,999 (cinco reais e noventa e nove centavos
e nove milésimos) para R$ 6,199 (seis reais e dezenove centavos e nove milésimos).
FUNDAMENTO: O presente aditivo encontra embasamento legal no artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
LOCAL E DATA: Angelina/SC em 20 de outubro de 2021.
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Anitápolis
Prefeitura
DECRETO 078/2021

Publicação Nº 3359599

DECRETO 078/2021
TRANSFERE VEICULO
Solange Back, Prefeita Municipal de Anitápolis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Seção II, Artigo 97, inciso VIII da Lei
Orgânica do Município de Anitápolis de 16 de dezembro de 2004.
DECRETA:
Art. 1º - Fica transferido o veiculo RENAULT/MASTER EUR STDL2, ano de fabricação 2016, modelo 2017, Chassi 93YVE347CHJ279560, placas QHR1497, Renavam 1097210259, cor Branca, de propriedade do Fundo Municipal de Saúde de Anitápolis, CNPJ: 08.438.054/0001-45
para o Município de Anitápolis – CNPJ 82.892.332/0001-92.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam–se as disposições em contrário.
Anitápolis 20 de outubro de 2021.
Solange Back
Prefeita Municipal

DECRETO N°077 AUTORIZA A SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3358926

DECRETO Nº. 077/2021
AUTORIZA A SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SOLANGE BACK, Prefeita Municipal de Anitápolis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo do artigo 7º da Lei Municipal nº.
1028/20 de 15 de dezembro de 2020:
DECRETA
Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar no limite de R$ 1.042,37 (um mil quarenta e dois reais e trinta
e sete centavos) a dotação abaixo relacionada:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS
15.001.4.001.4.4.90.0.1.02/15 R$ 1.042,37
Art. 2º As despesas decorrentes do artigo anterior correrão por conta de anulação no mesmo valor das dotações abaixo relacionadas.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS
15.001.4.001.4.4.71.0.1.02/14 R$ 1.042,37
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Anitápolis, em 19 de outubro de 2021.
Solange Back
Prefeita Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto no órgão oficial do Município de Anitápolis, em 19 de outubro de 2021.
Jessica Rieg Haverot
Chefe de Gabinete
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Publicação Nº 3359595

PORTARIA Nº 176/2021
A Prefeita Municipal de Anitápolis, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 97, Inciso VIII, da Lei Orgânica do Município
de Anitápolis.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os senhores, MADSON MATES, REGINALDO ROMUALDO DE ALMEIDA e JÚLIO CÉSAR ANTUNES DEMÉTRIO, sendo
presidido pelo primeiro, para formarem Comissão específica de avaliação do veículo do Fundo Municipal de Saúde de Anitápolis – CNPJ
08.438.054/0001-45, conforme descrito abaixo:
- Marca/Modelo: RENAULT/MASTER EUR STDL2
- Espécie Tipo: PASS/MICROONIBUS
- Cód. Renavam: 1097210259
- Placas: QHR1497
- Ano Fabricação: 2016
- Ano/Modelo: 2017
- Cap/Pot/CIL: 16P/130CV
- Chassi: 93YVE347CHJ279560
- Categoria: Oficial
- Combustível: DIESEL
- Cor: Branca
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Município de Anitápolis, em 20 de outubro de 2021.
Solange Back
Prefeita Municipal

PORTARIA 178/2021

Publicação Nº 3359597

PORTARIA Nº 178/2021
A Prefeita Municipal de Anitápolis, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 877/15 de 25.06.15, Decreto 027/17 de 26-062017 e Artigo 97, da Lei Orgânica do Município de Anitápolis de 16 de dezembro de 2004.
ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Anitápolis
GABINETE DA PREFEITA
CNPJ 82.892.332/0001-92 Rua Gonçalves Júnior, 260 – Centro – 88475-000 – ANITÁPOLIS – SC
Fone: (0xx) 48 3256-0131 – Fax 3256-0188 E-mail:prefeitura@anitapolis.sc.gov.br

RESOLVE:
Art. 1º - Ficam nomeados os membros da Comissão Coordenadora e a Equipe Técnica, responsáveis pelo monitoramento e avaliação do
Plano Municipal de Educação, conforme abaixo descriminado:
I – Comissão Coordenadora de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação:
a) - Secretaria Municipal de Educação;
Titular: Silvionei Fortcamp
Suplente: Jeane Esser Batista
b) - Comissão de Constituição, Legislação e Justiça da Câmara de Vereadores;
Titular: Maria Aparecida Steffen
Suplente: Lucas Antônio David
c) - Conselho Municipal de Educação – CME;
Titular: Roseneide Kraus
Suplente: Michele Back
II – Equipe Técnica de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação:
a) - Representantes do Ensino Fundamental;
Titular: Alcione Alfredo Schlosser
Suplente: Analú Freitas Schmitz
b) - Representantes da Educação Infantil;
Titular: Beatriz Band Fortkamp
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Suplente: Kelly Schulter de Souza Steffen
c) - Representantes da Secretaria de Educação;
Titular: Márcia Virginina Vandresen Hahn
Suplente: Margareth Mates
d) – Representantes da Secretaria de Administração, Contabilidade e Finanças.
Titular: Geovana de Souza Albino Coelho
Suplente: Joice Westfal Heinz Volpato
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Município de Anitápolis, 20 de outubro de 2021.
Solange Back
Prefeita Municipal
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Antônio Carlos
Prefeitura
DECRETO Nº 158/2021

Publicação Nº 3359018

DECRETO Nº 000158/21 de 20 de Outubro de 2021
Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de ANTONIO CARLOS e autorização contida na Lei Municipal nº 001677/20 de 15 de Dezembro de 2020.
DECRETA :
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 141.976,14 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
04.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
04.01.12.306.0006.2.004-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 40.000,00
04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS
04.02.12.365.0006.2.006-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 101.287,14
4.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
04.01.13.392.0007.2.022-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 689,00
Art. 2º Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s)
seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
4.02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS
04.02.12.365.0006.2.006-3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 101.287,14
Excesso de arrecadação 40.689,00
Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 20 de Outubro de 2021
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

PORTARIA N 672/2021

Publicação Nº 3358921

PORTARIA Nº 672/2021
Revoga nomeação.
GERALDO PAULI – Prefeito do Município de Antônio Carlos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 56, inciso VI da Lei
Orgânica Municipal, de acordo com a Lei 558/92 e,
Considerando que o nomeado abaixo descrito não manifestou interesse em tomar posse no prazo estipulado, conforme estabelecido na Lei
558/1992.
RESOLVE:
Artigo 1º - Revogar a nomeação da relação abaixo descrita, para o cargo de MOTORISTA, aprovado no Concurso Público do Município de
Antônio Carlos, realizado de acordo com o Edital nº 001/2019, nomeado pela Portaria nº 609/2021.
Nome
MARCELO MACHADO

Cargo
MOTORISTA

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Município de Antônio Carlos, em 20 de outubro de 2021.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria em 21 de outubro de 2021.
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Publicação Nº 3359353

PORTARIA Nº 673/2021
Constitui e nomeia a comissão especial para fiscalização e acompanhamento do concurso público 002/2021 do Município de Antônio Carlos/
SC.
GERALDO PAULI – Prefeito Municipal de ANTÔNIO CARLOS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 56, da Lei Orgânica Municipal;
RESOLVE:
Artigo 1º - Constituir e nomear a servidora Leila Anália Pereira como presidenta, e as servidoras Gisela Pauli Cardoso, Fabiana Hoffmann
Prates e Katia Coelho como membros, para compor a comissão especial de fiscalização e acompanhamento do concurso público 002/2021.
Parágrafo único – A presidenta da comissão ficará encarregada de tomar todas as providências necessárias para realização do presente
concurso público, obedecendo fielmente aos ordenamentos legais pertinentes.
Art. 2° - A Comissão de Concurso Público deverá promover a divulgação do edital, seguindo as orientações dos técnicos da Rhema Concursos, firma esta contratada para a elaboração do edital e das provas, incluindo ainda a aplicação, correção e divulgação dos resultados
definitivos do certame.
Art. 3º - No desempenho das suas funções, as servidoras nomeadas no caput do presente artigo poderão se utilizar de instalações, equipamentos, servidores e todos os elementos que forem necessários para o correto desempenho das suas atividades.
Art. 4º - A presidenta da Comissão deverá fornecer todos os dados e informações precisas à empresa contratada, para que a mesma possa
elaborar os editais necessários para a abertura do concurso público.
Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
Antônio Carlos, 20 de outubro de 2021.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1696/2021

Publicação Nº 3358311

ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS

LEI N.º 1696/2021
"INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DE
CULTURA DE ANTÔNIO CARLOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS."
GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições
legais, FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Fica instituído no âmbito do Município de Antônio Carlos, o Conselho
Municipal de Cultura, vinculado administrativamente a Secretaria Municipal de Educação e
Cultura.
Art. 2º. O Conselho Municipal de Cultura é um órgão de cooperação governamental
que, vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, institucionaliza a relação entre a
Administração Pública Municipal e os setores da sociedade civil ligados à cultura.
Parágrafo único O Conselho Municipal de Cultura é órgão colegiado formulador e
fiscalizador da política cultural do Município de Antônio Carlos.
Art. 3º. O funcionamento do Conselho Municipal de Cultura, bem como a
composição e eleição de sua mesa diretora, será definido em Regimento Interno.
Art. 4º. São atribuições e competências do Conselho Municipal de Cultura:
I. Organizar e dirigir seus serviços administrativos;
II. Propor, acompanhar, avaliar e fiscalizar ações de políticas públicas para o
desenvolvimento da cultura a partir de iniciativas governamentais próprias ou em parceria
com agentes privados, sempre na preservação do interesse público;
III. Auxiliar, colaborar e sugerir medidas para a integração e articulação das ações afirmativas
entre organismos ou setores culturais públicos e privados (entidades de caráter cultural
beneficente ou sem fins lucrativos, ONGs, movimentos populares e afins);
IV. Propor políticas públicas de geração, captação e alocação de recursos para o setor
cultural;
V. Fiscalizar a execução financeira dos projetos culturais;
VI. Buscar articulação com outros Conselhos Municipais e entidades afins, objetivando
intercâmbios, acúmulo de experiências e ações afirmativas conjuntas quando possível;
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VII. Contribuir e sugerir diretrizes para as políticas públicas culturais a serem implementadas e
desenvolvidas pela Administração Pública Municipal;
VIII. Avaliar e definir os projetos que receberão aporte de recursos do Fundo Municipal de
Cultura;
IX. Auxiliar na elaboração, promoção, convocação, organização e coordenação que se fará
anualmente nos Fóruns de Cultura em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação
e Cultura, de acordo com as áreas cadastradas no Cadastro Municipal de Informações e
Indicadores Culturais;
X. Auxiliar na elaboração e promoção que se dará bienalmente para Conferência Municipal
de Cultura em conjunto com a Secretaria Municipal de Cultura e auxiliar na elaboração do
Regimento Interno da Conferência Municipal de Cultura;
XI. Colaborar com o Conselho Estadual e Nacional de Política Cultural, como órgão consultivo
e de assessoramento, sempre que solicitado ou apresentando sugestões;
XII. Fiscalizar a execução dos projetos financiados pelo Fundo Municipal de Cultura e os
projetos objeto de convênio entre a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e
Governo Estadual e/ou Federal em que a comunidade for contemplada;
I. Elaborar e aprovar seu Regimento Interno no prazo de 90 (noventa) dias após a
publicação desta Lei, podendo ser prorrogado pelo mesmo prazo;
II. Debater as propostas de reformulação dos marcos legais da gestão cultural, para
submeter posteriormente aos órgãos municipais competentes;
III. Fomentar, propor, apoiar, acompanhar e fiscalizar a criação e o funcionamento de
espaços culturais de iniciativa de associações de moradores, empresas industriais e
comerciais privadas e/ou grupos organizados, estimulando à busca de parceria com a
Administração Pública Municipal;
IV. Cooperar na defesa e conservação do patrimônio histórico, artístico, arquitetônico,
arqueológico, natural e imaterial do município de Antônio Carlos;
V. Emitir parecer sobre assuntos e questões de natureza cultural que lhe sejam submetidos
pela Administração Pública Municipal e órgãos competentes da administração indireta na
área cultural do município de Antônio Carlos;
VI. Fomentar, opinar sobre convênios e incentivá-los quando autorizados pelo Gestor Público
Municipal, visando a realização de exposições, festivais, congresso, seminários,
conferências, simpósios, fóruns, feiras de caráter científico, artístico, literário ou
intercâmbio cultural com outras entidades culturais;
VII. Participar em eventos e ações que tratem de assuntos de relevância na área cultural.
Art.5º. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura auxiliará quanto a
infraestrutura, suporte técnico e administrativo ao Conselho Municipal de Cultura para o
desempenho de suas atribuições por meio de uma secretaria geral.
Art.6º. O Conselho Municipal de Cultura usufruirá de espaços oficiais nos meios de
comunicação escrita e falada para publicar suas resoluções, comunicados e outros instrumentos
previstos no Regimento Interno.
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DA COMPOSIÇÃO

Art.7º. O Conselho Municipal de Cultura será composto por 18 (dezoito) membros
titulares e seus respectivos suplentes, sendo 09 (nove) representantes da sociedade civil e
setoriais da cultura e 09 (nove) representantes da Administração Pública Municipal indicados
pelo Gestor Público Municipal.
§ 1º. Os membros do Conselho Municipal de Política Cultural serão eleitos por um
período de 02 (dois) anos, sendo permitida uma reeleição por igual período.
§ 2º. Ninguém poderá exercer simultaneamente a função de Conselheiro Municipal
de Cultura em Antônio Carlos e em outro município.
§ 3º. A designação dos conselheiros efetivos e suplentes de que trata o "caput"
deste artigo, deverá considerar nomes de representatividade reconhecida culturalmente,
indicados pelos órgãos representados e nomeados através de Portaria pelo Executivo Municipal.
Art.8º. O Conselho Municipal de Cultura será constituído pelos seguintes membros
e seus respectivos suplentes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

- 01(um) membro da área de Artesanato e restaurações;
- 01(um) membro da área de Pintura e Artes Plásticas;
- 01(um) membro da área de Artes fotografia e cinegrafia;
- 01(um) membro da área de Danças e artes circenses;
- 01(um) membro da área de Literatura, livro, leitura e contação de histórias;
- 01(um) membro da área de Manifestações Populares (Carnaval, Festas Religiosas,
Folclore e Tradição);
VII. - 01(um) membro da área de Música;
VIII. - 01(um) membro da área de Astronomia Cultural.
Parágrafo único. Os membros do Conselho Municipal de Cultura, representantes
da sociedade civil, juntamente com seus suplentes, serão escolhidos entre pessoas de
reconhecida idoneidade, vivência e representatividade no meio artístico e cultural do Município
de Antônio Carlos.
Art.9º. Os 08 (oito) representantes da Administração Pública Municipal e seus
suplentes serão indicados pelo Prefeito Municipal, levando em conta a seguinte composição:
01 (um) representantes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
01 (um) representante da Secretaria Municipal de Administração e Finanças;
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01 (um) representante da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Indústria e Comércio;
01 (um) representante da Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social;
01 (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento;
01 (um) representante da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
01 (um) representante do Gabinete do Prefeito.
Art.10. A função do membro do Conselho Municipal de Cultura não será
remunerada, sendo considerada de relevante interesse público.
Art.11. Os representantes governamentais indicados pela Administração Pública
Municipal encerram sua participação no Conselho Municipal de Cultura, quando do
encerramento do mandato do Gestor Público Municipal.
Art.12. Os representantes da sociedade civil e da Administração Pública Municipal,
integrantes do Conselho Municipal de Cultura, deverão ser nomeados por Portaria pelo Prefeito
Municipal.
Art.13. O funcionamento do Conselho será regulamentado pelo Regimento Interno
do Conselho Municipal de Cultural.
Art.14. Os membros da sociedade civil que compõem o Conselho Municipal de
Cultura não poderão compor comissões de projetos e Editais do Fundo Municipal de Cultura.
Art.15. Qualquer pessoa física pode se candidatar e ser eleita para representar um
único segmento cultural da sociedade civil no Conselho Municipal de Cultural,
independentemente de vinculação a qualquer Instituição Cultural, desde que apresente
comprovante de residência domiciliar ou vínculo de trabalho cultural no Município de Antônio
Carlos.
Art.16. Funcionários públicos municipais, estaduais e federais não poderão
concorrer às vagas destinadas à representação da sociedade civil no Conselho Municipal de
Cultura.
Art.17. O mandato dos membros do Conselho Municipal de Cultura será extinto por
renúncia expressa ou tácita.
Parágrafo único. Entender-se-á por renúncia tácita a ausência sem justa causa ou
pedido de licença a 04 (quatro) sessões consecutivas no decurso de um ano.

DA ELEIÇÃO
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Art.18. O conselho elegerá dentre os membros que compõem, pela maioria, seu
presidente, vice-presidente, secretário, e definirá a data de posse dos seus conselheiros.
§ 1º. Os membros da sociedade civil que farão parte do Conselho Municipal de
Cultura serão eleitos durante reunião extraordinária convocada pelo Poder Executivo Municipal.
§ 2º. O mandato deste grupo se estenderá por um período de 02 (dois) anos, sendo
permitida uma reeleição por igual período de acordo com o artigo 7º do capítulo II desta lei.
Art.19. No Regimento Interno deverá constar capítulo específico sobre as eleições
do Conselho Municipal de Cultura.
Art.20. Para habilitar-se a candidatura ao Conselho Municipal de Cultura o
candidato deverá atender aos seguintes requisitos:
I. - Ser maior de 18 anos;
II. - Ser morador de Antônio Carlos ou atuar em atividade cultural no município.

DA ORGANIZAÇÃO INTERNA

Art.21. O Conselho Municipal de Cultura será composto:
I.
II.
III.
IV.
V.

– Diretoria;
- Secretaria Executiva;
– Plenário;
- Comissões Temáticas;
- Setoriais;

Art.22. A Diretoria, órgão diretivo do Conselho Municipal de Cultura é composta
pelo Presidente e pelo Vice-Presidente, eleitos por seus pares mediante maioria absoluta de
votos, na forma do Regimento.
Art.23. A Secretaria do Conselho Municipal da Cultura será exercida por servidor
público municipal.
Art.24. O Plenário do Conselho Municipal de Cultura é o órgão deliberativo máximo,
composto pelos Conselheiros Titulares e na ausência destes por seus respectivos Suplentes.
Art.25. O Conselho Municipal de Cultura reunir-se-á no mínimo semestralmente e
extraordinariamente sempre que convocado.
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DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
Art. 26. Fica criado o Fundo Municipal da Cultura, instrumento de captação e
aplicação de recursos destinados a propiciar suporte financeiro para implantação, manutenção e
desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações voltadas a cultura no Município de
Antônio Carlos.
Art. 27. Constituirão receitas do Fundo Municipal da Cultura:
I – dotação orçamentária da União, do Estado e Município (quando se tratar de
fundo municipal);
II – as resultantes de doações do Setor Privado, pessoa física ou jurídica;
III – os rendimentos eventuais, inclusive de aplicações financeiras dos recursos
disponíveis;
IV – as advindas de acordos e convênios;
V – outras receitas ou transferências.
Art. 28. O Fundo Municipal ficará vinculado diretamente à Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, tendo sua destinação liberada através de projetos, programas e atividades
previstos no plano de ação e aplicação aprovados pelo Conselho Municipal Cultura.
§ 1º. Será aberta conta bancária especifica em instituição financeira oficial, sob a
denominação Fundo Municipal da Cultura para movimentação dos recursos financeiros do
Fundo, sendo elaborado, anualmente balancete demonstrativo da receita e da despesa, que
deverá ser publicado na imprensa oficial, após apresentação e aprovação do Conselho Municipal
da Cultura.
§ 2º. A contabilidade do Fundo tem por objetivo evidenciar a sua situação financeira
e patrimonial, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinentes.
§ 3º. Caberá à Secretaria Municipal Educação e Cultura gerir o Fundo Municipal da
Cultura, sob a orientação e controle do Conselho Municipal da Cultura, cabendo a pessoa
responsável pelo Fundo:
I – solicitar a política de aplicação dos recursos ao Conselho Municipal da Cultura;
II – submeter ao Conselho Municipal da Cultura demonstrativo contábil da
movimentação financeira do Fundo;
III – assinar cheques, ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;
IV – outras atividades indispensáveis para o gerenciamento do Fundo.
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 29. O Conselho Municipal de Cultura poderá solicitar a colaboração de
entidades, pessoas e/ou especialistas para participarem da elaboração de estudos, proferirem
palestras ou prestarem os esclarecimentos que se fizerem necessários.
Art. 30. O Conselho Municipal de Cultura poderá indicar sugestões de alteração da
Lei que o constituiu, bem como de seu Regimento Interno, pelo voto de maioria absoluta de seus
membros presentes no dia da eleição.
Art. 31. As despesas orçamentárias para a execução desta Lei ocorrerão por conta
da dotação e rubricas específicas e respectivas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Art. 32. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

GERALDO

Antônio Carlos, 19 de outubro de 2021. PAULI:4332210794
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Apiuna
Prefeitura
DECRETO Nº 3984

Publicação Nº 3358402

DECRETO Nº3984/2021
De 18/10/2021
ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÚNA E ESTABELECE
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DECRETA
MARCELO DOUTEL DA SILVA, Prefeito Municipal de Apiúna, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 64, VI da Lei Orgânica,
e de acordo com o Art. 8º, da Lei nº 945/2020 de 01/12/2020:
Art. 1° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a anular no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Apiúna, o valor de
até R$ 10.000,00 (Dez mil Reais), da seguinte dotação orçamentária:
04
001
0012.0361.0402.2047
30000000000
31000000000
31900000000
11.900

Secretaria de Educação
Secretaria de Educação
Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Transf.Fundeb/Fundef(Out.Desp.Ensino)
10.000,00
TOTAL
10.000,00

Art. 2º - Por conta da anulação constante no Art. 1º, o Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado suplementar no orçamento vigente na Prefeitura Municipal de Apiúna, até o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil Reais), na seguinte dotação orçamentária:
04
001
0012.0361.0402.2047
30000000000
33000000000
33900000000
11.900
0012.0361.0402.2047
40000000000
44000000000
44900000000
11.900

Secretaria de Educação
Secretaria de Educação
Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Transf.Fundeb/Fundef(Out.Desp.Ensino)
6.400,00
Subtotal
6.400,00
Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Transf.Fundeb/Fundef(Out.Desp.Ensino)
3.600,00
Subtotal
3.600,00
TOTAL
10.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Apiúna em, 18 de Outubro de 2021.
MARCELO DOUTEL DA SILVA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 113/2021

Publicação Nº 3358534

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 367A9B80C68E4C52377053AD89EB027BE8226416

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÚNA
Extrato de Dispensa de Licitação nº 113/2021
Objeto: LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL, NO ANDAR TERREO, LOCALIZADA NA RUA BLUMENAU, Nº 147, CENTRO, APIUNA(SC), COM ÁREA
DE 161,25M2 E UMA VAGA DE GARAGEM DE 20M2, CONTENDO 2 BANHEIROS PARA SEDE DA POLICIA MILITAR. Contratada: HAMILTON
ROEDEL, CPF Nº 021.740.819-20. Valor Total: R$ 25.200,00. Fundamento: Art. 24, X da Lei 8.666/93 e suas alterações.
MARCELO DOUTEL DA SILVA/Prefeito de Apiúna
Data: 20/10/2021
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LEI ORDINÁRIA Nº 971/2021

Publicação Nº 3358420

Lei Ordinária Nº 971/2021
19/10/2021
ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO ORÇAMENTO VIGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIÚNA E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
MARCELO DOUTEL DA SILVA, Prefeito Municipal de Apiúna, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais;
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a anular no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde de Apiúna, o
valor de até R$ 170.000,00 (Cento e setenta mil Reais), da seguinte dotação orçamentária:
05
001
0010.0301.0502.2052
31000000000
31000000000
31900000000
10.200
0010.0304.0501.2056
31000000000
31000000000
31900000000
10.200
0010.0304.0501.2056
40000000000
44000000000
44900000000
10.200

Fundo Municipal de Saude
Fundo Municipal de Saude
Manutenção das Ações Estratégia da Saúde da Família
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
120.000,00
Subtotal
120.000,00
Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
48.000,00
Subtotal
48.000,00
Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
2.000,00
Subtotal
2.000,00
TOTAL
170.000,00

Art. 2º - Por conta da anulação constante no Art. 1º, o Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a suplementar no orçamento vigente no Fundo Municipal de Saúde de Apiúna, até o valor de R$ 170.000,00 (Cento e setenta mil Reais), na seguinte dotação orçamentária:
05
001
0010.0301.0501.2050
30000000000
31000000000
31900000000
10.200

Fundo Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde
Manutenção Geral da Secretaria de Saúde
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
TOTAL

170.000,00
170.000,00

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Apiúna, em 19 de outubro de 2021.
MARCELO DOUTEL DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIA 0787/2021

Publicação Nº 3359629

PORTARIA Nº 0787/2021
De 20 de outubro de 2021
DESIGNA CARLA REGINA ZONTA LANGE COMO FISCAL DO CONTRATO N° 92/2021
Marcelo Doutel da Silva, Prefeito, no uso das suas atribuições constitucionais e legais, considerando os decretos 2994/2018 de 23/07/2018
e 3910/2021 de 16/08/2021, e o artigo 67 da Lei n° 8666/93.
RESOLVE
Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados, para gerenciar, acompanhar e fiscalizar a execução e o adequado cumprimento das
cláusulas estabelecidas no(s) Contrato(s) a seguir relacionado(s) conforme atribuições e responsabilidades dispostas na Instrução Normativa CI N°04/2018:
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Nome
PAULO AUGUSTO MACHADO
CARLA REGINA ZONTA LANGE
ROSANA DE FATIMA ANTUNES VOLTOLINI

Relação de Contrato(s)/Ata(s)
Contrato n°
Objeto
LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL, NO ANDAR TERREO, LOCALIZADA NA RUA BLU92/2021
MENAU, Nº 147, CENTRO, APIUNA(SC), COM ÁREA DE 161,25M2 E UMA VAGA DE
GARAGEM DE 20M2, CONTENDO 2 BANHEIROS PARA SEDE DA POLICIA MILITAR
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Matrícula Nº
192511
81116
125148
Empresa Contratada
HAMILTON ROEDEL

Art. 2° - Na ausência do Fiscal de Contratos designado, ficará automaticamente designado o Servidora ROSANA DE FATIMA ANTUNES VOLTOLINI, matrícula 125148, pelo período que durar o afastamento, devendo obedecer aos mesmos deveres.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Apiúna, em 20 de outubro de 2021.
Marcelo Doutel da Silva
Prefeito Municipal

PORTARIA 0788/2021

Publicação Nº 3359630

PORTARIA Nº 0788/2021
De 20 de outubro de 2021
DESIGNA LUZIA MARTINS ROEDEL COMO FISCAL DO CONTRATO 24/2021
Marcelo Doutel da Silva, Prefeito, no uso das suas atribuições constitucionais e legais, considerando os decretos 2994/2018 de 23/07/2018
e 3910/2021 de 16/08/2021, e o artigo 67 da Lei n° 8666/93.
RESOLVE
Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados, para gerenciar, acompanhar e fiscalizar a execução e o adequado cumprimento das
cláusulas estabelecidas no(s) Contrato(s) a seguir relacionado(s) conforme atribuições e responsabilidades dispostas na Instrução Normativa CI N°04/2018:
Relação de Servidores
Função
Gestor do Contrato
Fiscal do contrato
Auxiliar de fiscalização
Relação de Contrato(s)/Ata(s)
Contrato n°
24/2021

Nome
Lucas Xavier dos Reis
Luzia Roedel
Franciano Bazzanela

Matrícula Nº
110922
74543
37583

Objeto
Locação das Sala para abrigar o setor de Vigilancia Sanitária

Contratada
Valinda Amorin Wrés

Art. 2° - Na ausência do servidor designado no artigo 1°, ficará automaticamente designado a servidora Franciano Bazzanela, matrícula
37583, pelo período que durar o afastamento, devendo obedecer aos mesmos deveres.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Apiúna, em 06 de outubro de 2021.
Marcelo Doutel da Silva
Prefeito Municipal

PORTARIA 0789/2021

Publicação Nº 3359632

PORTARIA Nº 0789/2021
De 20 de outubro de 2021
DESIGNA JULIANA JAQUELINE ELIAS COMO FISCAL DO CONTRATO 37/2021
Marcelo Doutel da Silva, Prefeito, no uso das suas atribuições constitucionais e legais, considerando os decretos 2994/2018 de 23/07/2018
e 3910/2021 de 16/08/2021, e o artigo 67 da Lei n° 8666/93.
RESOLVE
Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados, para gerenciar, acompanhar e fiscalizar a execução e o adequado cumprimento das
cláusulas estabelecidas no(s) Contrato(s) a seguir relacionado(s) conforme atribuições e responsabilidades dispostas na Instrução Normativa CI N°04/2018:
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Nome
Valdir Amarante
Juliana Jaqueline Elias
Ana Paula Narhing
Jeferson Gadiel
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Matrícula Nº
125946
34959
104671
113620

Relação de Contrato(s)/Ata(s)
Ata n°
Objeto
Contratada
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO BEM
COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUIN37/2021
JJ INSTALADORA E MANUTENÇÃO EIRELI
DO PEÇAS PARA CONCERTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E
FUNDO MUNICIPAIS DE APIÚNA

Art. 2° - Na ausência do servidor designado no artigo 1°, ficará automaticamente designado a servidor Ana Paula Narhing matrícula 104671,
pelo período que durar o afastamento, devendo obedecer aos mesmos deveres.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Apiúna, em 20 de outubro de 2021.
Marcelo Doutel da Silva
Prefeito Municipal

PORTARIA 0790/2021

Publicação Nº 3359633

PORTARIA Nº 0790/2021
De 20 de outubro de 2021
DESIGNA TERESINHA AMANCIO PETTERS COMO SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CMDCA
Marcelo Doutel da Silva, Prefeito Municipal de Apiúna, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
Art. 1º - Designa a servidora efetiva TERESINHA AMANCIO PETTERS, matricula 53325, como secretária executiva do Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente – CMDCA de Apiúna.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Apiúna, em 20 de outubro de 2021.
Marcelo Doutel da Silva
Prefeito Municipal

PORTARIA 0791/2021

Publicação Nº 3359635

PORTARIA Nº 0791/2021
De 20 de outubro de 2021
CONTRATA SOB CARGO EM COMISSÃO MAICON WARMLING
Marcelo Doutel da Silva, Prefeito Municipal de Apiúna, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando a Lei Complementar Nº 95/2008, de 01/09/2008 que “Institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de
Apiúna”;
Considerando a Lei Complementar N° 78/2005, de 08/12/2005 que “Dispõe sobre o Quadro de Pessoal, Plano de Cargos, Vencimentos e
Desenvolvimento Funcional da administração direta, e autarquias da Prefeitura Municipal de Apiúna e é integrado por cargos de provimento
efetivo e de provimento em comissão”;
RESOLVE
Art. 1° - Contratar sob cargo em comissão MAICON WARMLING para o cargo de ASSESSOR DE ESPORTE E LAZER - 44H, com Contribuição
Previdenciária para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com início de suas funções a partir de 20 de outubro de 2021.
Art. 2º - O servidor fica dispensado de registrar sua frequência de ponto tendo em vista as atribuições do cargo de assessor de esporte e
lazer.
Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Apiúna, em 20 de outubro de 2021.
Marcelo Doutel da Silva
Prefeito Municipal
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Arabutã
Prefeitura
3023

Publicação Nº 3358232

DECRETO N° 3023, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021
DESIGNA COMISSÃO ESPECIAL ORGANIZADORA DA CHAMADA PÚBLICA 014/2021.
Leani Kapp Schmitt, Prefeita de Arabutã, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.
DECRETA
Art. 1°- Fica designada Comissão Especial Organizadora da Chamada Pública nº 014/2021, conforme Edital, composta pelos seguintes
membros:
I – CASSIANE BIZOLO, presidente;
II – MICHELE MARCIANE WASSEM;
III – BEATRIZ TAIANE WERMEIER BAUER.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Arabutã - SC, 19 de outubro de 2021.
Leani Kapp Schmitt
Prefeita.
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM
Charles Rodrigo Ebeling
Responsável pelas publicações

EDITAL AUDIENCIA PUBLICA - LOA EXERCICIO 2022

Publicação Nº 3359759

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO 2022
O Município de Arabutã, Estado de Santa Catarina, por meio de sua Prefeita Sra. Leani Kapp Schmitt, CONVIDA a comunidade em geral para
participar de AUDIÊNCIA PÚBLICA com o objetivo de “Apresentar os valores previstos, ações e prioridades da Lei Orçamentária Anual para
o exercício 2022 ”, de acordo com o Art. 48 § I da Lei Complementar 101/2000 (LRF), a ser realizado de forma presencial com transmissão
simultânea pelo Canal Oficial do Facebook da Câmara Municipal de Vereadores de Arabutã, com início às 14:00 horas do dia 26/10/2021.
A Audiência Pública será na forma de exposição dos valores e dados, projeções e perspectivas. Eventuais dúvidas e esclarecimentos, bem
como sugestões, poderão ser solicitadas presencialmente ou pelo Facebook.
Arabutã/SC, em 20/10/2021.
LEANI KAPP SCHMITT
Prefeita Municipal

EDITAL CHAMADA PÚBLICA Nº 014/2021

Publicação Nº 3359742

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.º 14/2021
O Município de Arabutã, Estado de Santa Catarina, torna público que realizará, na forma prevista da legislação vigente, Chamada Pública
destinada à admissão de AGENTE DE CRECHE, em caráter temporário de excepcional interesse público o exercício transitório da função,
decorrente da excepcional necessidade de preenchimento da vaga por limitação temporária para o exercício das atividades decorrente de
afastamento da titular do cargo, a ser realizada em sessão pública no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
0.1 .A Chamada Pública será regida pelas normas deste Edital e pelas demais disposições legais vigentes e será executada pelo Município
de Arabutã – SC, Avenida Lauro Muller, 210 - Centro, Arabutã – SC. Telefone (49) 3448-0048. Endereço eletrônico: www.arabuta.sc.gov.br.
0.2 Esgotadas todas as possibilidades de contratação por Concurso Público e por Processos Seletivos, a Chamada Pública será realizada por
ausência de interessados aprovados e esgotada a lista classificatória na seleção anterior.
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0.3 A Audiência Pública se dará no dia 25 de Outubro de 2021, com início às 13h30m tendo como local o Auditório do Centro Administrativo
Municipal, Avenida Lauro M-ller, 210 - Centro, Arabutã – SC, sendo que o candidato deverá comparecer munido de documento de identificação com fotografia e demais documentos dispostos neste Edital.
2. DAS VAGAS:
Cargo

Vagas

Agente de Creche

02

Escolaridade e/ou outros requisitos exigidos
para o cargo na posse
Ensino Médio

Carga Horária Semanal

Vencimento

40h

2013,35*

* Será acrescido ao vencimento vale alimentação no valor de R$ 268,09, atualizado até a data de abertura deste Edital.
2.1. Os candidatos serão contratados de acordo com a necessidade transitória da Administração Pública, nos termos do artigo 37, IX da
Constituição Federal.
2.2. O preenchimento da vaga será feita conforme as necessidades da administração, respeitando-se, contudo, a ordem de classificação.
3. DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
3.1. O candidato deverá comparecer na Audiência Pública na data, horário e local determinados, munido dos originais dos seguintes documentos:
I – Documentos Pessoais, com foto;
II – Comprovante de Escolaridade exigido para o cargo;
III - Atestado de Tempo de Serviço em atividade afim, podendo ser validado por declaração de empregador e/ou carteira de trabalho.
Parágrafo único: é obrigatório o uso de máscara.
3.2. A não apresentação do atestado de tempo de serviço previsto no item 3.2 – III, não inabilita o candidato à vaga.
3.3. Havendo dois ou mais candidatos para a vaga serão observados os seguintes critérios para desempate:
I – Maior tempo de serviço;
II – Maior idade.
2.2.1. Persistindo o empate, será realizado sorteio na presença dos candidatos.
4. A classificação será lavrada em ata e a contratação será imediata e se dará conforme princípios do Serviço Público Municipal.
5. Os casos omissos a este Edital serão julgados pela comissão organizadora desta Chamada Pública.
6. A participação na Audiência Pública implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições da Chamada
Pública, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente.
7. A falsidade ou inexatidão das afirmativas e a irregularidade de documentos, ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato
da seleção, anulando-se todos os atos decorrentes da contratação, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, cível e
penal.
8. A validade da presente Chamada Pública será até a realização de Processo Seletivo de Prova de Conhecimentos.
9. Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde, elaborado por médicos especialmente
designados pela Administração Municipal e apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos, sendo que o não comparecimento
no dia e hora designados para tal implicará na desclassificação automática do candidato habilitado na Audiência Pública.
10. Nos termos do artigo 37, § 10, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, de 04/06/98, é vedada a percepção
simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses de acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei
Maior.
11. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no presente Edital e Lei Orgânica
Municipal serão resolvidos pela Comissão Organizadora da Chamada Pública e Administração Municipal.
12. Demais informações poderão ser obtidas junto ao Setor de Recursos Humanos, pelo e-mail “pessoal@arabuta.sc.gov.br” ou pelo telefone (49) 3448 0048.
Arabutã, 21 de outubro de 2021.
LEANI KAPP SCHMITT
PREFEITA
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Publicação Nº 3358278

PORTARIA Nº 324/2021
SUSPENDE FÉRIAS DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Leani Kapp Schmitt, Prefeita Municipal de Arabutã, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei;
RESOLVE:
Art. 1º. SUSPENDER, a partir de 20 de outubro de 2021, as férias concedidas por meio da Portaria nº. 303/2021, de 24 de setembro de
2021, da servidora CARLA PETRY, matrícula nº 5050, ocupante do cargo de provimento efetivo de Enfermeira, sendo que o dia restante
será gozado em época oportuna.
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
Arabutã/SC, 20 de outubro de 2021.
Leani Kapp Schmitt
Prefeita
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
Charles Ebeling
Responsável pela publicação

PP Nº 063/2021

Publicação Nº 3359779
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D927DCF73738B5C182DC57B3DC456DE8D5005513

MUNICÍPIO DE ARABUTÃ SC
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 087/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 063/2021
Objeto: o Registro de preços para possível aquisição de materiais elétricos natalinos e mão de obra de instalação de iluminação natalina
Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM
Recebimento das Propostas: até 08h45 do dia 04/11/2021.
Abertura: às 09h00 do dia 04/11/2021.

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.arabuta.sc.gov.br, link “Licitações”. Informações complementares poderão ser obtidas na Diretoria de Administração deste Município, situado na Avenida Lauro Muller,
210, Centro, de segunda a sexta em horário de expediente normal, ou pelo fone fax (49) 3448-0048.
ARABUTÃ, SC, 20 de outubro de 2021.
LEANI KAPP SCHMITT
Prefeita de Arabutã
D927DCF73738B5C182DC57B3DC456DE8D5005513

TERMO ADITIVO CONTRATO ACT 52/2021 RETIFICADO

Publicação Nº 3359614

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO Nº. 52/2021
Primeiro termo aditivo ao contrato de trabalho temporário que entre si fazem, de um lado, o MUNICÍPIO DE ARABUTÃ e de outro lado,
CAROLINE CRISTINE KUSSLER, celebrado em 20 de setembro de 2021.
Pelo presente termo aditivo, o MUNICÍPIO DE ARABUTÃ, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua
Lauro Muller, 210, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 95.995.221/0001-53, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. LEANI
KAPP SCHMITT, brasileira, casada, professora, inscrita no CPF sob o nº. 492.XXX.XXX-XX, residente e domiciliada em Linha Unidos, neste
Município, adiante identificado apenas como MUNICÍPIO e de outra parte a Senhora e CAROLINE CRISTINE KUSSLER, inscrita no CPF/MF
sob o nº. 057.XXX.XXX-XX, doravante denominada CONTRATADA tem justos e contratados as seguintes alterações do contrato primitivamente celebrado:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Na Cláusula Primeira: Do Objeto, fica alterada a vinculação do cargo a partir do dia 13 de outubro, passando a ser professora regente da
turma do 2º ano B vespertino, que desdobrou em função da quantidade de alunos permitida na sala de aula em virtude da pandemia.
CLAUSULA SEGUNDA
Os efeitos deste contrato retroagem à data de 13 de outubro de 2021.
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CLAUSULA TERCEIRA
As demais cláusulas e condições do contrato permanecem inalteradas.
Por estarem, assim, justas e contratadas, as partes firmam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das
testemunhas abaixo assinadas.
Arabutã/SC, 18 de outubro de 2021.
MUNICÍPIO DE ARABUTÃ
LEANI KAPP SCHMITT
CONTRATADA
CAROLINE CRISTINE KUSSLER
Testemunhas:
Jaíne Wallmann da Silva 			
CPF/MFnº. 079.XXX.XXX-XX		
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Araranguá
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO N° 158/2021

Publicação Nº 3359791
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A059967F693DFF4ED59DC04DEF491CB55AFE7A47

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 158/2021
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Aquisição, sob demanda, de cadeiras giratórias para os setores de atendimento mantidos pela Prefeitura Municipal de Araranguá,
cujas as especificações encontram-se detalhadas no termo de referência anexo ao edital de licitação.
TIPO DA LICITAÇÃO: Menor preço por Item
ENTREGA DOS ENVELOPES: Até as 10h45min do dia 04 de Novembro de 2021, no Serviço de Protocolo Geral da Prefeitura, sito à Rua Dr.
Virgulino de Queiróz, 200, centro.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 11h00min do dia 04 de Novembro de 2021, na sala de reuniões do Departamento de Licitações da Prefeitura.
REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, a Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Complementar nº. 123/2006, Lei Complementar n°147/2014, Decreto
Municipal nº. 2.676/2005 de 19 de Maio de 2005, Lei Complementar Municipal n° 310/2021 e demais legislações aplicáveis.
EDITAL COMPLETO E INFORMAÇÕES: Está à disposição dos interessados no horário de expediente da Prefeitura, no endereço eletrônico;
www.ararangua.sc.gov.br, e afixado no mural, localizado no hall de entrada da sala do Departamento de Licitações da Prefeitura. Maiores
informações poderão ser obtidas pelo telefone 0XX48 3521-0929 ou pelo e-mail: licitacao@ararangua.sc.gov.br .
Araranguá, SC, 20 de Outubro de 2021.
Cesar Antônio Cesa
Prefeito
Liliane Silva de Souza
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO N°157/2021

Publicação Nº 3359749
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 24F4C5285D55C45A1FF28F6B3A9BF1E6A9CD8AD4

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 157/2021
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Aquisição de playgrounds infantis para Centros de Educação Infantis da rede municipal de ensino de Araranguá, cujas especificações encontram-se detalhadas no termo de referência anexo ao edital de licitação.

TIPO DA LICITAÇÃO: Menor preço por Item
ENTREGA DOS ENVELOPES: Até as 08h45min do dia 04 de Novembro de 2021, no Serviço de Protocolo Geral da Prefeitura, sito à Rua Dr.
Virgulino de Queiróz, 200, centro.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 09h00min do dia 04 de Novembro de 2021, na sala de reuniões do Departamento de Licitações da Prefeitura.
REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, a Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Complementar nº. 123/2006, Lei Complementar n°147/2014, Decreto
Municipal nº. 2.676/2005 de 19 de Maio de 2005, Lei Complementar Municipal n° 310/2021 e demais legislações aplicáveis.
EDITAL COMPLETO E INFORMAÇÕES: Está à disposição dos interessados no horário de expediente da Prefeitura, no endereço eletrônico;
www.ararangua.sc.gov.br, e afixado no mural, localizado no hall de entrada da sala do Departamento de Licitações da Prefeitura. Maiores
informações poderão ser obtidas pelo telefone 0XX48 3521-0929 ou pelo e-mail: licitacao@ararangua.sc.gov.br .
Araranguá, SC, 20 de Outubro de 2021.
Cesar Antônio Cesa
Prefeito
Liliane Silva de Souza
Pregoeira
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AVISO DE LICITAÇÃO N°159/2021

Publicação Nº 3359795
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D025E5F4D3D81483B126FA5FD3FED2B1304F0D1C

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 159/2021
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Aquisição de mobiliário em geral a serem usados na reposição e/ou mobilia das unidades de ensino do municipio de Araranguá,
cujas especificações encontram-se detalhadas no termo de referência anexo ao edital de licitação.
TIPO DA LICITAÇÃO: Menor preço por Item
ENTREGA DOS ENVELOPES: Até as 13h45min do dia 04 de Novembro de 2021, no Serviço de Protocolo Geral da Prefeitura, sito à Rua Dr.
Virgulino de Queiróz, 200, centro.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 14h00min do dia 04 de Novembro de 2021, na sala de reuniões do Departamento de Licitações da Prefeitura.
REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, a Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Complementar nº. 123/2006, Lei Complementar n°147/2014, Decreto
Municipal nº. 2.676/2005 de 19 de Maio de 2005, Lei Complementar Municipal n° 310/2021 e demais legislações aplicáveis.
EDITAL COMPLETO E INFORMAÇÕES: Está à disposição dos interessados no horário de expediente da Prefeitura, no endereço eletrônico;
www.ararangua.sc.gov.br, e afixado no mural, localizado no hall de entrada da sala do Departamento de Licitações da Prefeitura. Maiores
informações poderão ser obtidas pelo telefone 0XX48 3521-0929 ou pelo e-mail: licitacao@ararangua.sc.gov.br .
Araranguá, SC, 20 de Outubro de 2021.
Cesar Antônio Cesa
Prefeito
Liliane Silva de Souza
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO N°38/2021 - SAÚDE

Publicação Nº 3359550
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5D08F0927C1FAF70D041C88DDC3AED724FE0D35E

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 38/2021 - SAÚDE
CHAMAMENTO PUBLICO
OBJETO: Chamamento público objetivando credenciamento de entidades filantrópicas e/ou privadas, prestadoras de serviços de saúde na
especialidade de exames de media e alta complexidade para atendimento da demanda da secretaria municipal de saúde de Araranguá, em
concordância com os termos descritos no edital. ENTREGA DE ENVELOPES: A partir das 08h00 do dia 21 de Outubro 2021, no Serviço de
Protocolo Geral da Prefeitura, sito à Rua Dr. Virgulino de Queiroz, 200, centro – Araranguá – SC. SESSÃO PÚBLICA: As 09h00min do dia
21 DE Outubro de 2021, na sala de reuniões do Departamento de Licitações. EDITAL COMPLETO: deverá ser retirado no Departamento
de Licitações da Prefeitura Municipal de Araranguá – Rua Dr. Virgulino de Queiroz, 200 – Centro - Araranguá, de segunda a sexta-feira,
no horário de expediente na Prefeitura, munido de pendrive ou CD ou no site: www.ararangua.sc.gov.br.Maiores informações poderão ser
obtidas pelo telefone 48 3521.0910 ou 48 35210929.Base Legal: Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 suas alterações e demais
legislações aplicáveis.
Araranguá, SC, 20 de Outubro de 2021.
Cesar Antonio Cesa
Prefeito Municipal

DECRETO 10145/2021

Publicação Nº 3359023

Decreto nº 10.145 de 13 de outubro de 2021.
Prorroga os Efeitos do Decreto nº 9.027, de 11 de novembro de 2019.
O Prefeito Cesar Antonio Cesa, no exercício das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município, especificamente o artigo 83, VII:
Decreta
Art. 1º. Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, os efeitos do Decreto nº 9.027, de 11 de novembro de 2019.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de 01 de novembro de 2021.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 13 de outubro de 2021.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria da Administração Municipal, em 13 de outubro 2021.
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VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO 10147/2021

Publicação Nº 3359025

Decreto nº 10.147 de 13 de outubro de 2021.
Concede Isenção/Não Incidência de ITBI à Aldomir Silvio Jerônimo e Esposa.
O Prefeito Cesar Antonio Cesa no uso das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município, e ao que determina o artigo 101, inciso VII
da Lei Complementar nº 163/2014, considerando parecer jurídico exarado no Processo Administrativo nº 9917/2021:
Decreta
Art. 1º Fica concedida isenção/não incidência do pagamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI à cota-parte dos imóveis pertencentes à Aldomir Silvio Jerônimo e Esposa, na forma do que determina a exceção do artigo 101, inciso VII da Lei Complementar
nº 163/2014 (Código Tributário Municipal), com base no processo que menciona.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 13 de outubro de 2021.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração, em 13 de outubro de 2021.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

PORTARIA 2901/2021

Publicação Nº 3359017

Portaria Nº 2.901, 11 de outubro de 2021.
Concede Redução de Carga Horária à Servidora que Menciona.
O Prefeito Municipal Cesar Antonio Cesa, no uso das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município, com base no artigo 2º da Lei
Municipal nº 1.832/1998 e considerando o parecer exarado no Processo Administrativo nº 8233/2021:
Resolve
Art. 1º Conceder, a pedido da servidora Luziane Gomes Cândido, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, matrícula nº 4366,
com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, redução da carga horária para 20 (vinte) horas semanais, a partir da presente data.
Art. 2º Fica o Departamento de Gestão de Pessoas, autorizado a promover nos assentamentos funcionais da servidora a redução da carga
horária concedida nesta Portaria, com manutenção integral de seus vencimentos e vantagens.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 11 de outubro de 2021.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada a presente Portaria na Prefeitura Municipal de Araranguá, em 11 de outubro de 2021.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretario de Administração
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Arroio Trinta
Prefeitura
LEI Nº 2000

Publicação Nº 3358203

LEI Nº 2000, DE 20/10/2021.
Revoga a Lei Municipal nº 1735 de 22 de abril de 2015, nos termos que especifica.
ALCIDIR FELCHILCHER, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber a todos que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica revogada a Lei Municipal nº. 1.735 de 22 de abril de 2015, que “Cria o Programa Auxílio para pagamento de Lentes para Óculos
para Pessoas Carentes”.
Art. 2º. A revogação da referida Lei, se faz necessária, em virtude de que o Município passará a adotar o que estabelece a Constituição
Federal, Art. 6º Universalização dos Direitos.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em sentido contrário, em especial, a Lei Municipal nº
1735/2021.
Arroio Trinta - SC, 20 de outubro de 2021.
Alcidir Felchilcher
Prefeito Municipal
Esta lei foi publicada nesta Secretaria de Administração em 20 de outubro de 2021.
Valcir Afonso Serighelli
Supervisor de Finanças

LEI Nº 2001

Publicação Nº 3358207

LEI Nº 2001, DE 20/10/2021.
Dá nome a Via Urbana, e dá outras providências.
ALCIDIR FELCHILCHER, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos
que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada Rua Jose Zamboni, tendo seu início à Rua Antonio Gemeli, estendendo-se por alguns metros, sendo o seu final
sem saída.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Arroio Trinta – SC, 20 de outubro de 2021.
Alcidir Felchilcher
Prefeito Municipal
Esta lei foi publicada nesta Secretaria de Administração em 20 de outubro de 2021.
Valcir Afonso Serighelli
Supervisor de Finanças

PORTARIA Nº 328

Publicação Nº 3359022

PORTARIA Nº 328, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021.
Concede Férias à Servidora que Menciona.
ALCIDIR FELCHILCHER, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Inciso IX do Artigo
23 da Lei Orgânica Municipal e de acordo com o Arts. 125 e 160 da Lei Complementar nº 1713 de 03/11/2014 - Estatuto dos Servidores
Municipais,
RESOLVE:
Artigo 1.º - Conceder férias à servidora municipal, CRISLAINE SCOPEL, brasileira, casada, ocupante do cargo efetivo de AGENTE
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ADMINISTRATIVO, relativas ao período aquisitivo de 04/02/2019 a 03/02/2020, cujo gozo das mesmas será no período de 25/10/2021 a
03/11/2021, conforme determina a Lei.
Artigo 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Arroio Trinta – SC, 21 de outubro de 2021.
ALCIDIR FELCHILCHER
Prefeito Municipal
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TERMO DE ADITIVO Nº 0001/2021 AO CONTRATO Nº 0062/2021

Publicação Nº 3358362

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3D59EBF5608370C71ADBBBF4CD609E34CB92FC58

TERMO ADITIVO 0001/2021 AO CONTRATO Nº 0062/2021,
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0112/2021, PREGÃO PRESENCIAL
Nº 0049/2021, AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA – SC E A
EMPRESA, DRESCH E CIA LTDA.
O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA- SC, pessoa jurídica de
direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº
82.826.462/0001-27, com sede a Rua XV de Novembro, 26 em Arroio Trinta SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Senhor, ALCIDIR
FELCHILCHER, inscrito no CPF sob o nº 518.040.009-06, e portador da
Carteira de Identidade nº 1.518.8051, Residente e domiciliado na Rua XV de
Novembro s/n, Centro de Arroio Trinta- Santa Catarina, doravante
considerada, CONTRATANTE e a empresa, DRESCH CIA LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº
86.547.940/0001-10, com sede na Rodovia SC 355 Nº 1833, Portal das Videira,
Município de Videira -SC, neste ato representada pelo, Senhor, ISAC
BATISTA DE JESUS, Brasileiro, casado, portador do CPF nº 458.465.29968 e CI sob nº 1.101.308, residente e domiciliado no Município de Videira -SC,
doravante denominada CONTRATADA e perante as testemunhas abaixo
firmadas, celebram o presente Termo Aditivo de Prorrogação de prazo, em
conformidade com o que consta no Contrato nº 0062/2021, oriundo do
Processo Administrativo nº 0112/2021 - Pregão nº 0049/2021 mediante às
cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA ADITIVA PRIMEIRA – DO PRAZO DE ENTREGA DO
EQUIPAMENTO
1.1. Fica aditivado o prazo de entrega do equipamento, objeto do
contrato nº 0062/2021, por mais 25(vinte e cinco) dias, ou seja até o dia 08
de novembro de 2021, conforme requerimento da Contratada e justificativa do
Prefeito Municipal partes integrantes do presente Termo.
Parágrafo único - Findo o prazo acima referido, serão executadas as
cláusulas de penalidade contratuais, estabelecidas na Cláusula Sexta do
contrato original nº 0062/2021, especialmente o item 6.4.
CLÁUSULA ADITIVA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
2.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora
aditado, naquilo que não conflitarem com o presente aditamento.
CLÁUSULA ADITIVA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
1
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3.1. Incumbira à CONTRATANTE a publicação do presente Termo Aditivo,
nos termos do disposto no Art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93.
E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as
disposições estabelecidas nas cláusulas do presente Termo, bem como observar
fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, firmandoo em 02 (duas) vias na presença das testemunhas abaixo assinadas.
Arroio Trinta – SC, 19 de outubro de 2021.

MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA
CNPJ 82.826.462/0001-27
ALCIDIR FELCHILCHER
CONTRATANTE

DRESCH CIA LTDA
CNPJ Nº 86.547.940/0001-10
ISAC BATISTA DE JESUS
CONTRATADA
Testemunhas:
ORLANDO BALDO
CPF nº: 386.735.509-63
VALCIR AFONSO SERIGHELLI
CPF nº: 789.542.589-72

2
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0054/2021

Publicação Nº 3358398

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 770422791835130DF4926D02CDD436A8B0A0B72F

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA

Processo Administrativo nº: 0127/2021 - PR
Pregão Presencial nº: 0054/2021 - PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de Arroio Trinta, senhor Alcidir Felchilcher, considerando a
decisão proferida pelo Pregoeiro designado através do Decreto nº 2077, bem como o parecer
favorável emitido pela assessoria jurídica, e tendo constatado que o procedimento atendeu à
legislação pertinente em toda sua tramitação, com fundamento no Art. 43º, VI da Lei 8.666/93 e
no art. 4º, XXII da Lei 10.520/2002, resolve:
HOMOLOGAR o procedimento licitatório em epígrafe, do tipo Menor preço Por
item, tendo como objeto a ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA
OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE ITENS NECESSÁRIOS PARA ILUMINAÇÃO E
ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA, TUDO DE
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, COM
JULGAMENTO POR ITEM., nestes termos:
Licitantes vencedores e seus respectivos itens:
3722 - JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA
(01.276.119/0001-54)
Item

14

Material/Serviço
36710 - Refletor Colorido
Holofote de LED 20W RGB
Potência 20W (potência real)
Luminosidade
1600
LUMENS (pode variar 5%)
ângulo de iluminação: 120º,
a prova d' agua e pó.
Voltagem:
bivolt,
alça
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Unid.
medida

Marca

Un

flood
light

Qtde

Valor
unitário
(R$)

Valor
total
(R$)

28

110,00

3.080,00
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ajustável com furos para
fixação
no
local
de
instalação.
36711 - Refletor Colorido de
LED Holofote com tela de
vidro
e
controle.
Carcaça de ferro, cor da
iluminação do LED: colorido,
contendo minimamente 05
cores
potência
10W
Voltagem: produto bivolt,
com alça ajustável com furos
para fixação no local de
instalação.
Angulo
de
abertura: 120 graus, vida útil
do LED de pelo menos
30.000 horas, a prova d'água
e pó.
36713 - Bolas de Enfeite
Natalino.
Fabricadas
em
plástico
resistente, com fornecimento
em cores variadas. Diâmetro
mínimo exigido 10 CM.
36714 - Bolas de Enfeite
Natalino
Fabricadas
em
plástico
resistente, com fornecimento
em cores variadas. Diâmetro
mínimo exigido 20 CM.
36716 - Cabo PP 2X1,5MM
HEPR
1
KV
Rolo com 100mts
36717 - Rede led, na cor
branca.
De malha
2 x 3 mt,
contendo minimamente 270
leds, 220v, para uso exterior,
interligar no max. 10 pçs.
36718 - Rede de LED Branco
quente.
De malha
2 x 3 mt,
contendo minimamente 270
leds, 220v, para uso exterior,
interligar no max. 10 pçs.
36720 - Painel Iluminado
LED
BOAS
FESTAS.
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Un

flood
light

55

66,00

3.630,00

Un

Remanci

100

5,00

500,00

Un

Remanci

100

20,00

2.000,00

RL

ultraflex

1

294,00

294,00

Un

azy

1

113,00

113,00

Un

azy

1

108,00

108,00

Un

Remanci

1

2.250,00

2.250,00

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Com a seguinte descrição:
boas
festas
(Em
led
vermelho) Modelo do painel:
cometa
( estrela em led
branco) Dimensões mínimas
exigidas:
5,25
m
comprimento x2,10 m altura
28
5760 - PREGO 12X12
33464 - Fita isolante,
comprimento 20 m, cor preta.
Espessura 0,13mm, largura
18mm, alongamento mínimo
32
120%, resistência à tração
mínima 21,70 n/cm. Deve
atender a norma Rohs, isenta
de materiais pesados e não
conter chumbo.
36796 - Refletor holofote
33
micro LED de 200W branco
frio.
Total (R$):
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KG

GERDAU

3

25,00

75,00

Un

kian

20

4,00

80,00

Un

flood
light

3

178,00

534,00
12.664,00

2009 - PAULO CEZAR CIVIDINI EIRELI - EPP (79.221.917/0001-76)
Item

1

2

3

Material/Serviço

Unid.
medida

36911 - Presépio nascimento
de
Jesus,
contendo
minimamente
11
peças.
Contendo peças fabricadas em
resina, ricas em detalhes, com
acabamentos
cuidadosos,
Conjunto
peças ricas em pintura.
Imagens de pé: Devem conter
minimamente 1 metro de
altura
Imagens
sentadas:
Devem conter minimamente
0,75 cm de altura
36693 - Festão Aramado
Verde
Un
Contendo
120
galhos,
medindo: 2MX20CM.
36694 - Corda/Mangueira
luminosa
em
LEDS,
RL
mangueira de no mínimo
11MM
de
diâmetro.
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Valor
unitário
(R$)

Valor
total
(R$)

Marca

Qtd

Imagens
Brasil

1

MIMO

20

31,00

620,00

Gaya

1

597,00

597,00

14.000,00 14.000,00
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Corte a cada metro, contendo
minimamente 36 LEDS por
metro, com leds deitados para
uma visão em 360 graus.
Consumo de aproximadamente
de 3 W/MT, para uso interno
externo, mangueira de 2 fios
Tensão: 220 volts Rolo com
100MTS Contendo: 05 cabos
de
força,
05
emendas
(conectores interconexão) e 5
capas terminação de acordo
com o diâmetro do produto
cotado.
LEDS
na
cor
BRANCO FRIO.
36695 - Corda/Mangueira
luminosa
em
LEDS,
mangueira
de
no
mínimo11MM de diâmetro.
Corte a cada metro, contendo
minimamente 36 LEDS por
metro, contendo leds deitados
para uma visão em 360 graus.
Consumo de aproximadamente
3 W/MT, uso interno/externo,
mangueira de 02 fios Tensão:
220 VOLTS Rolo com 100
MTS Contendo: 05 cabos de
força, 05 emendas ( conectores
interconexão) e 05 capas
terminação de acordo com o
diâmetro do produto cotado
LEDS NA COR VERDE.
36696 - Corda/Mangueira
luminosa
em
LEDS,
mangueira de no mínimo
11MM
de
diâmetro.
Corte a cada metro, com
minimamente 36 LEDS por
metro,
contendo
LEDS
deitados para uma visão em
360 graus.
Consumo de
aproximadamente de 3 W/MT,
uso interno/externo, mangueira
de 02 fios
Tensão: 220
VOLTS Rolo com 100 MTS
Contendo: 05 cabos de força,
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RL

Gaya

1

590,00

590,00

RL

Gaya

1

594,00

594,00
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05 emendas ( conectores
interconexão) e 05 capas
terminação de acordo com o
diâmetro do produto cotado
LEDS NA COR VERMELHO
36697 - Cabo de Força para
alimentação de Mangueiras
Luminosas em LEDS de no
mínimo 11MM
36698 - Cordão com 100
LEDS blindados para uso
externo na cor Branco Frio/
6000K.
Diâmetro do fio 2,2MM, tipo
fixo ( sem pisca) Tomada
Macho e fêmea para união de
até 05 conjuntos. Extensão de
10 MTS, 220V Consumo de
aproximadamente 4 WATS
Comprimento Total do LED,
mínimo exigido: 03 CM
36699 - Cordão com 100
LEDS blindados para uso
externo na, cor VERDE.
Diâmetro do fio 2,2MM, tipo
fixo (sem pisca) Tomada
macho e fêmea para união de
até 05 conjuntos Extensão de
10 MTS 220V POtência
mínima de 04 WATTS
Comprimento Total do LED,
mínimo exigido: 03 CM
36700 - Cordão com 100
LEDS blindados para uso
externo, na cor VERMELHO.
Diâmetro do fio 2,2MM, tipo
fixo (sem pisca)
Tomada
macho e fêmea para união de
até 05 conjuntos Extensão de
10 MTS 220V
Potência
mínima de 04 WATTS
Comprimento Total do LED,
mínimo exigido: 03 CM
36701 - Cordão com 100
LEDS blindados para uso
externo, na cor AZUL.
Diâmetro do fio 2,2MM, tipo

ASSINADO DIGITALMENTE

Página 78

Un

Taschibra

30

9,00

270,00

Un

Lighting

100

36,00

3.600,00

Un

Lighting

100

36,00

3.600,00

Un

Lighting

100

36,00

3.600,00

Un

Lighting

100

36,00

3.600,00
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12

16

25
26
27

fixo (sem pisca)
Tomada
macho e fêmea para união de
até 05 conjuntos Extensão de
10 MTS 220V
Potência
mínima de 04 WATTS
Comprimento Total do LED,
mínimo exigido: 03 CM
36702 - Cascata contendo
minimamente 350 LEDS, 8
Funções.
Podendo ter efeitos pisca ou
fixo 10 MTS de extensão, com
fiação resistente. Tomada
macho e fêmea para união de
até 02 unidades, BIVOLT,
para uso interno e externo IP44
Cor
dos
LEDS
BRANCO/QUENTE/WARM.
36703 - Tubos SNOWFALL
de
30CM.
Conjunto com 8 tubos super
LEDS cada tubo contendo
minimamente
24
LEDS,
totalizando minimamente 192
LEDS no conjunto, efeito neve
caindo. Dupla face/visão para
os dois lados, tubos medindo
minimamente 30CM Extensão
de 03 MTS com tomada
macho e fêmea. Bivolt IP44
COR
DOS
LEDS:
COLORIDOS.
36712 - Festão para Decoração
de
Árvore
de
Natal
Com
2
metros
de
comprimento, de 10CM de
diâmetro tipo nevada. Cor:
Verde , com pontas brancas
36721 - Cabo de Aço revestido
6X7 3/16 4,BMM
36722 - Grampo para Cabo de
Aço 1/4
36723 - Esticador de Cabo de
Aço 5/16
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Un

Lighting

12

121,00

1.452,00

Un

Lighting

35

46,50

1.627,50

Un

MIMO

50

9,45

472,50

MT

Worker

100

4,20

420,00

Un

Worker

30

1,14

34,20

Un

Worker

10

6,50

65,00

Total (R$): 35.142,20
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3856 - SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI
(07.038.642/0001-29)
Item

13

19

23

29

30

31

Material/Serviço
36709 - Refletor de LED
100W- 300K- 100-240V
50/60 HZ
36715 - Fio Cordão Paralelo
de
2X2,5MM
(branco)
rolo com 100 mts
36719 - Relé Foto Célula
com
suporte.
Tensão: Bivolt, aciona a
carga durante a noite e
desliga durante o dia,
acompanha
tomada
de
instalação. Frequência: 5060 HZ.
36724 - Abraçadeira de
Nylon 4,8 X 250MM
Pacotes de 100 unidades
36725 - Abraçadeira de
Nylon 2,5 X 150MM.
Pacotes com 100 unidades.
36726 - Abraçadeira de
Nylon 3,6 X 200MM.
Pacotes com 100 unidades.

Qtde

Valor
unitário
(R$)

Valor
total
(R$)

LUMANTI

3

98,00

294,00

RL

AUTOFLEX

2

399,00

798,00

Un

Exatron

5

27,50

137,50

PCT

rohdina

5

17,15

85,75

PCT

rohdina

10

8,50

85,00

10

10,70

107,00

Unid.
medida

Marca

Un

PCT

Total (R$): 1.507,25

Arroio Trinta – SC, 19 de outubro de 2021.

ALCIDIR FELCHILCHER
Prefeito Municipal
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TERMO DE RATIFICAÇAÕ DA DISPENSA Nº 0059/2021

Publicação Nº 3358529

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2E6240A148E2EB09396CCBF8E57E935FEB23BFD5

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA
Processo Administrativo Nº 0134/2021 - DL
Dispensa por Justificativa Nº 0059/2021 - DL

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Prefeito de Arroio Trinta, senhor Alcidir Felchilcher, considerando a decisão proferida
pela Comissão designada através do Decreto nº DECRETO Nº 2151, de 14 de junho de 2021.,
bem como o parecer favorável emitido pela assessoria jurídica, e tendo constatado que o
procedimento atendeu à legislação pertinente em toda sua tramitação, com fundamento no Art.
43º, VI da Lei 8.666/93, resolve:
RATIFICAR a presente Dispensa por Justificativa, do tipo Menor preço Por item,
embasada no Art. 24, inc. X da Lei 8.666/93 e tendo como objeto Locação de imóvel medindo
1.695 M² necessária para manutenção das atividades do Grupo da Terceira Idade do
Município De Arroio Trinta, conforme avaliação já realizada pelo Corretor de Imóveis
Nelson Pirolli, CRECI 30.939. nestes termos:
Proponentes que apresentaram o menor preço e seus respectivos itens:
103 - ALISSON GOMES - O FRETEIRO - ME (18.142.180/0001-01)
Item

Material/Serviço

1

36935 - Locação de imóvel - Meses
Dependências
do
SERCACRUZSociedade
Esportiva Recreativa e Cultural
Cruzmaltino.
Necessária para manutenção das
atividades do Grupo da Terceira
Idade: - Terças e quintas feiras:
Encontro com jogos, ginástica e
danças - Período vespertino; - 01
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Unid.
medida

Quant

6

Valor
unitário
(R$)
1.550,00

Valor
total
(R$)
9.300,00

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 82

Encontro mensal - Período
vespertino e noturno; - 01
Encontro extra previsto para o
dia 17/12/2021 - Período
vespertino
e
noturno
Características do ambiente a ser
locado: O ambiente é composto
por salão de festas, cozinha, bar,
sanitários,
churrasqueira
e
complexo
esportivo
com
canchas de bochas e pranchas de
bolão> Localizado a Rua
Vergílio Biava Nº 134, centro de
Arroio Trinta.
Valor Total

9.300,00

Emita-se a nota de empenho ou, sendo o caso, o respectivo contrato, publicando-se em
seguida.

Arroio Trinta - SC, 19/10/2021.

Alcidir Felchilcher.
Prefeito de Arroio Trinta.
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Ascurra
Prefeitura
CARTA DE CONVOCAÇÃO - PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021 - CIRLEI ELENA BECKERT CARVALHO

Publicação Nº 3359282

CARTA DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021
Tendo em vista a aprovação no PROCESSO SELETIVO N. 001/2021, o Município de Ascurra/SC convoca Vossa Senhoria a apresentar-se no
Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Rua Benjamin Constant, 221, Centro, Ascurra (SC), no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir do recebimento desta convocação, para fins de comprovação da escolaridade e requisitos exigidos no edital para a contratação do interessado para o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA ou para a assinatura da carta de desistência.
O não comparecimento ou a não apresentação de todos os documentos exigidos implicará na realocação do aprovado para o fim da fila dos
aprovados e imediata convocação do candidato seguinte na ordem de classificação.
Município de Ascurra, 20 de Outubro de 2021.
Carolina Badalotti Fiamoncini
Auxiliar Administrativo
Departamento de Recursos Humanos
CIRLEI ELENA BECKERT CARVALHO
CPF nº. 975.349.869-15
Ciente: ____/____/_____

EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 76/2021
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 76/2021
MUNICIPÍO DE ASCURRA

Publicação Nº 3358344

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5D2A98DFC19DE2A2329FF943CE632C42C9BBEED4

O Secretário de Administração e Planejamento comunica aos interessados que acontecerá no dia 5/11/2021 às 09h00min, licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MÓVEIS E NOTEBOOKS PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ASCURRA, conforme informações adicionais previstas no edital e seus anexos.
O edital pode ser encontrado no site municipal: www.ascurra.sc.gov.br bem como no portal da transparência.
Ascurra, 21 de outubro de 2021.
LEANDRO CHIARELLI
Secretário de Administração e Planejamento
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Atalanta
Prefeitura
LEI N° 1670/2021

Publicação Nº 3359535

LEI Nº 1670/2021
“DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE ATALANTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
JUAREZ MIGUEL RODERMEL, Prefeito Municipal de Atalanta, Estado de Santa Catarina. Faz saber a todos os habitantes deste município que
a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no artigo 141, da Lei Orgânica do Município e na Lei Federal nº. 101, de 04 de
maio de 2000 – LRF, as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022, compreendendo:
I – as Metas Fiscais;
II – as prioridades e metas da administração municipal, extraídas do Plano Plurianual 2022/2025;
III – a estrutura dos orçamentos;
IV – as diretrizes para a elaboração e a execução dos orçamentos do Município;
V – as disposições sobre dívida pública municipal;
VI – as disposições sobre despesas com pessoal e seus encargos;
VII – as disposições sobre alterações na legislação tributária; e
VIII – as disposições gerais.
Parágrafo Único - Integram a presente Lei o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais.
CAPÍTULO II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2022
Art. 2º. - As Metas Fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2022 de que
trata o artigo 4º da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, estão identificadas no ANEXO I desta Lei, em consonância com o Plano
Plurianual para o período 2022-2025.
Art. 3º. As prioridades e metas da Administração Pública Municipal para o exercício financeiro de 2022 são aquelas definidas na Planilha de
Identificação de Projetos, Atividades e Operações Especiais, que integra esta Lei. (Artigo 4º, § 1º da LRF).
§ 1° - Os recursos estimados na lei orçamentária para 2022 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades estabelecidas nesta
Lei, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.
§ 2° - Na elaboração da proposta orçamentária para 2022, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas ou valores estabelecidos nesta Lei a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada, de forma a preservar a suficiência de caixa.
§ 3º - O anexo de prioridades e metas conterá, no que couber, o disposto no § 2º, do artigo 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. (Artigo
4º, § 1º da LRF).
CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS
Art. 4º - Para efeito desta Lei, entende-se por:
I – Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos;
II – Ação, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, denominado por projeto, atividade ou operação
especial;
III – Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se
realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta em produto necessário à manutenção da atuação governamental;
IV – Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas
no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da atuação governamental;
V – Operação Especial, as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das atuações de governo, das
quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens e serviços;
VI – Unidade Orçamentária, o menor nível da classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de
maior nível da classificação institucional;
VII – Receita Ordinária, aquelas previstas para ingressarem no caixa da unidade gestora de forma regular, seja pela competência de tributar
e arrecadar, seja por determinação constitucional no partilhamento dos tributos de competência de outras esferas de governo;
VIII – Execução Física, a autorização para que o contratado realize a obra, forneça o bem ou preste o serviço;
IX – Execução Orçamentária, o empenho e a liquidação da despesa, inclusive sua inscrição em restos a pagar;
X – Execução Financeira, o pagamento da despesa, inclusive dos restos a pagarem já inscritos.
§ 1° - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades ou operações
especiais, e estas com identificação da Classificação Institucional, Funcional Programática, Categoria Econômica, Diagnóstico Situacional do
ASSINADO DIGITALMENTE
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Programa, Diretrizes, Objetivos, Metas Físicas e indicação das fontes de financiamento na forma da Portaria STN n° 340/2006 e 245/2007,
e seus anexos e demais alterações.
§ 2° - A categoria de programação de trata o artigo 167, VI da Constituição Federal, serão identificadas por projetos, atividades ou operações especiais.
§ 3º - A modalidade de aplicação identificada pelo código 91 - despesas intra-orçamentárias, será programada a fim de atender operações
entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscais e da seguridade social. (Portaria Interministerial Nº. 688/05).
§ 4º- A modalidade de aplicação identificada pelos códigos 71 e 93 – Transferência à Consórcios Públicos, será programada a fim de atender
as despesas realizadas através dos Consórcios Públicos.
§ 5º - As receitas decorrentes das operações intra-orçamentárias, destinadas às despesas de Órgãos, Fundos, Autarquias e Fundações,
mantidas pelo Poder Público Municipal, serão identificadas pelas seguintes classificações a nível de categoria econômica:
I - 7000.00.00 – Receitas correntes intra-orçamentárias;
II - 8000.00.00 – Receitas de capital intra-orçamentárias.
§ 6º - A Natureza de receita intra-orçamentária deve ser constituída substituindo-se o 1º nível das categorias econômicas 1 e 2 pelos dígitos
7 e 8 para a receita intra-orçamentária corrente e de capital respectivamente. (Portaria STN 338/06)
Art. 5º. - O Orçamento para o exercício financeiro de 2022 abrangerá os Poderes Legislativo, Executivo, seus Fundos e será elaborado levando-se em conta a Estrutura Organizacional da Prefeitura.
Art. 6º. – A Lei Orçamentária para 2022 evidenciará as receitas e despesas de cada uma das unidades gestoras, identificadas com código
da destinação dos recursos, especificando aquelas vinculadas a seus fundos e aos orçamentos fiscal e da seguridade social, desdobradas as
despesas por função, sub-função, programa projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica,
grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as Portarias MOG nº. 42/1999, 388/2018, interministerial nº. 163/2001, STN nº 212/01, 325/01, 519/01, 688/01, 869/05, 340/06 e seus anexos, 338/06, 406/06, 504/06, 245/07 e seus
anexos, e alterações posteriores, na forma dos seguintes Anexos:
I – Demonstrativo da Receita e Despesa, segundo as Categorias Econômicas;
II – Demonstrativo da Receita, segundo as Categorias Econômicas;
III – Resumo Geral da Despesa, segundo as Categorias Econômicas;
IV – Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica, Grupos de Natureza de Despesa e Modalidade de Aplicação em cada Unidade
Orçamentária;
V – Programa de Trabalho;
VI – Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-funções, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais;
VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais;
VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais, conforme o Vínculo
com os Recursos;
IX – Demonstrativo da Despesa (QDD) por Órgãos e Funções;
X – Planilha da Despesa por categoria de programação, com identificação da classificação institucional, funcional programática, categoria
econômica, caracterização das metas, objetivos e identificação das fontes de financiamento;
XI – Demonstrativo da Evolução da Receita realizada por fontes, conforme disposto no artigo 12, da Lei de Responsabilidade Fiscal;
XII – Demonstrativo das Renúncias de Receitas e Estimativa de seu Impacto Orçamentário e Financeiro, na forma estabelecida no Art. 14
da LRF;
XIII – Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado (Art. 5º, II da LRF);
XIV – Demonstrativo da Evolução da Despesa no mínimo por Categoria Econômica conforme disposto no Artigo 22 da Lei 4.320/64;
XV – Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com as Metas Fiscais e Físicas estabelecidas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias;
XVI – Demonstrativo dos Riscos Fiscais considerados para 2022;
XVII – Demonstrativo da Origem e Aplicação dos Recursos Derivados da Alienação de Bens e Direitos que integram o Patrimônio Público;
XVIII – Demonstrativo da Apuração do Resultado Primário e Nominal previsto para o exercício de 2022;
XIX – Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos para 2022.
§ 1° - Para efeito desta Lei, entende-se por Unidade Gestora Central, a Prefeitura, e por Unidade Gestora, as Entidades com Orçamento e
Contabilidade própria.
§ 2° - Os Fundos Municipais integrarão o orçamento geral do Município, apresentando em destaque as receitas e despesas a eles vinculadas.
§ 3º - A Planilha da Despesa de que trata o item X deste artigo, fixará a despesa ao nível de grupo de natureza de despesa/modalidade de
aplicação, conforme o disposto na Portaria STN nº. 163/2001 e suas alterações, admitido o remanejamento por decreto do chefe do Poder
Executivo Municipal dentro de cada projeto, atividade ou operação especial, definido por esta Lei como categoria de programação.
Art. 7º - A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária de que trata o Artigo 22, Parágrafo Único, I, da Lei 4.320/64, conterá:
I – Quadro demonstrativo da evolução da Receita dos exercícios de 2018, 2019 e 2020, previsão para 2021 e 2022, com justificativa da
estimativa para 2022, acompanhado de metodologia e memória de cálculo; (Princípio da transparência – Artigo 12 da LRF)
II – Quadro demonstrativo da evolução da Despesa em nível de função e Grupo de Natureza de Despesa, dos exercícios de 2018, 2019 e
2020 fixadas para 2021 e 2022; (Princípio da transparência – Artigo 48 da LRF)
III – Quadro demonstrativo da dívida fundada por contrato, com identificação do credor, saldo em 31 de agosto de 2021, e programação de
amortização no exercício de 2022; (Princípio da transparência – Artigo 48 da LRF)
IV – Quadro demonstrativo da dívida flutuante, com identificação das contas e saldos na posição em 31 de agosto de 2021; (Princípio da
transparência – Artigo 48 da LRF)
V – Quadro demonstrativo da composição do Ativo Financeiro e do Passivo Financeiro na sua posição em 31 de agosto de 2021; (Princípio
da transparência – Artigo 48 da LRF);
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VI – Justificativa sobre as estimativas de renúncia de receita para o exercício de 2022;
VII – Quadro demonstrativo das Receitas Correntes Líquidas de 2020, 2021 e 2022, despesas com pessoal por Poder para o mesmo período
e percentual de comprometimento; (Art. 20 e 48 da LRF)
VIII – Quadro demonstrativo da despesa por Unidade Orçamentária e sua evolução nos exercícios de 2019, 2020, 2021 e 2022;
IX – Quadro demonstrativo dos recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino e programação de aplicação; (Art. 212 da
CF e 60 dos ADCT)
X – Quadro demonstrativo dos recursos destinados a saúde e a programação de aplicação; (Art. 77 dos ADCT)
XI – Demonstrativo da aplicação das receitas de alienações.
CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO
Art. 8º. - O orçamento para o exercício de 2022 obedecerá ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas em cada
fonte de destinação, abrangendo o Poder Legislativo, Executivo, seus fundos e autarquias (ART. 1º, § 1º e ART. 4º, I, “a” da LRF).
Art. 9º. - Os estudos para definição do Orçamento da Receita para 2022 deverão observar as alterações da legislação tributária e a evolução
da receita nos últimos três anos.
§ 1º. – As transferências constitucionais, base de cálculo para contribuição ao FUNDEB, constarão do Orçamento da Receita pelos seus
valores brutos.
§ 2º. – Em atendimento ao disposto no Parágrafo 3º., do Artigo 2º. da Lei de Responsabilidade Fiscal, o menor valor do FUNDEB, entre o
recebido e pago, será excluído na apuração da Receita Corrente Líquida.
Art. 10 - Se a receita estimada para 2022, comprovadamente, não atender ao disposto no artigo anterior, o Legislativo, quando da análise
da Proposta Orçamentária, poderá reestimá-la, ou solicitar do Executivo Municipal a sua alteração e a consequente adequação do orçamento
da despesa.
Parágrafo Único – A Receita Corrente Líquida será calculada de acordo com o disposto no artigo 2º., inciso IV da Lei Complementar nº.
101/2000.
Art. 11 – Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas estabelecidas,
os Poderes
Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas dotações, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos no montante necessário,
observados a destinação dos recursos, para as seguintes despesas abaixo: (ART. 9º. da LRF):
I – redução dos gastos com combustíveis para a frota de veículos dos setores de transportes, obras, serviços públicos e agricultura;
II – eliminação ou redução de despesas com horas extras;
III – redução dos investimentos programados, desde que não comprometidos;
IV – zeramento de serviços realizados a terceiros;
V – exoneração de ocupantes de cargos comissionados;
VI – outras até o restabelecimento da situação planejada.
Parágrafo Único – Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício
anterior da Unidade Gestora, observada a vinculação da destinação de recursos.
Art. 12 – A expansão das despesas obrigatórias, de caráter continuado, não excederão, no exercício de 2022, a 10% da Receita Corrente
Líquida apurada no exercício de 2021. (ART. 4º, § 2º da LRF).
Art. 13 – Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do ANEXO II desta
Lei. (ART. 4º, § 3º da LRF).
§ 1º - Os riscos fiscais, casos se concretizem, serão atendidos com recursos da Reserva de Contingência, do excesso de arrecadação e do
superávit financeiro do exercício de 2021.
§ 2º - Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará Projeto de Lei à Câmara, propondo a anulação de recursos
alocados para investimentos, desde que não vinculados ou já comprometidos.
Art. 14 – Os orçamentos para o exercício de 2022 destinarão recursos para a Reserva de Contingência, não superiores a 10,00% (dez por
cento) das
receitas correntes líquidas previstas para o mesmo exercício. (ART. 5º, III da LRF)
§ 1º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais
imprevistos, e também para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais para despesas não orçadas ou orçadas a menor,
conforme disposto na Portaria MPO nº. 42/99, art. 5º, Portaria STN nº. 163/2001, art. 8º e demonstrativo de riscos fiscais, conforme ANEXO
desta lei. (ART. 5º, III “b” da LRF).
§ 2º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 10 de dezembro de 2022,
poderão, excepcionalmente, ser utilizados por ato Poder Executivo Municipal
para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes, mediante autorização legislativa.
Art. 15 – Os investimentos com duração superior a 12 (doze) meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano
Plurianual. (Art. 5º, § 5º da LRF).
Art. 16 – O Executivo Municipal deverá elaborar até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o cronograma anual de
desembolso mensal para suas unidades gestoras e o desdobramento das metas bimestrais de arrecadação. (ART. 8º da LRF).
Art. 17 - Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2022 com dotações vinculadas a destinação de recursos oriundos de
transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou
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estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido. (ART. 8º, § único e 50, I da LRF)
§ 1º - A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, § 3º, da Lei 4.320/64 será realizado em cada fonte de destinação de
recursos para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais conforme exigência contida no artigo 8º, parágrafo único e
50, I da Lei de Responsabilidade Fiscal, LC nº. 101/2000.
§ 2º - Na Lei Orçamentária Anual os Orçamentos da Receita e da Despesa identificarão, com codificação adequada, cada uma das fontes de
destinações de recursos, de forma que o controle da execução observe o disposto no caput deste artigo. (Art. 8º, § único e 50, I da LRF)
§ 3º - A abertura de créditos adicionais suplementares e especiais com a utilização do excesso de arrecadação apurado em cada fonte de
destinação de recursos poderão ser realizadas mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo.
Art. 18 – As renúncias de receita, estimadas para o exercício financeiro de 2022, são as constantes do Demonstrativo VII desta Lei e serão
consideradas para efeito de cálculo do orçamento da receita. (ART. 4º, § 2º, V e ART. 14, I da LRF).
Art. 19 – A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, saúde, esportivo e de cooperação técnica e voltadas para
o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica. (ART. 4º, I, “f” da LRF).
§ 1º. – Não se aplicam o disposto neste artigo, as contribuições estatutárias devidas às entidades municipalistas, em que o Município for
associado.
§ 2º. - As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do
recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade. (Art. 70, Parágrafo único da CF)
Art. 20 – Para efeito do disposto no Art. 16, § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes de ação governamental nova, cujo impacto orçamentário-financeiro num exercício não exceda ao valor para dispensa de licitação
fixado no item I do Art. 24 da Lei 8.666/93, devidamente atualizado (Art. 16, § 3º da LRF).
Art. 21 – Nenhum projeto novo poderá ser incluído no orçamento, sem antes ter assegurado recursos suficientes para obras ou etapa de
obras em andamento e para conservação do patrimônio, salvo projetos programados com recursos de convênios e operações de crédito.
(ART. 45 da LRF).
Art. 22 – Despesas de custeio de competência de outros entes da Federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando
firmados por convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária. (ART. 62 da LRF).
Parágrafo Único – A cessão de pessoal só será feita com custos para o ente de destino, exceto para o Fórum da Comarca, quando os custos
são do próprio ente.
Art. 23 – A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2022 a preços correntes.
Art. 24 - A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada
para cada Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a
Portaria STN nº. 163/2001 e suas alterações.
§ 1º. – A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para
outro, dentro de cada órgão/unidade orçamentária, poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal. (Art. 167, VI da CF)
§ 2º. – Os recursos do Fundo de Reserva de Contingência também poderão ser utilizados pelo Executivo Municipal, através de Decreto, para
suplementação de Modalidades de Aplicação que apresentarem insuficiência de saldo durante o exercício.
Art. 25 – Durante a execução orçamentária, o Poder Executivo poderá utilizar ainda os recursos do Superávit Financeiro do exercício anterior,
do Excesso de Arrecadação apurado em cada fonte de destinação de recurso, devidamente comprovado, de convênios ou de operações de
crédito não previstos no orçamento da receita, ou o seu excesso, para a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento da
Prefeitura e dos fundos.
§ 1º. – As suplementações com os recursos de que trata o “caput” deste artigo, poderão ser realizadas através de Decreto do Poder Executivo.
§ 2º. – Para a abertura de crédito suplementar com recursos do superávit financeiro utilizar-se-á obrigatoriamente o Grupo de Destinação
de Recursos 3 – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores.
§ 3º. – A abertura de créditos adicionais suplementares no exercício de 2022 ficam limitadas a 10% (dez por cento) do valor da Receita
Total do Município.
Art. 26 – Durante a execução orçamentária de 2022, o Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos ou atividades no
orçamento das unidades gestoras, na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2022 e constantes desta Lei (Artigo 167, I, da Constituição Federal)
Art. 27 - O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal de que trata o artigo 50, § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, serão desenvolvidos de forma a apurar os gastos dos serviços, tais como: dos programas, das ações, do m² das construções,
do m² das pavimentações, do aluno/ano do ensino fundamental, do aluno/ano do transporte escolar, do aluno/ano do ensino infantil, do
aluno/ano com merenda escolar, da destinação final da tonelada de lixo, do atendimento das ações básicas de saúde, entre outros. (Art.
4º, I, “e” da LRF)
Art. 28 - Os programas priorizados por esta lei, extraídos do Plano Plurianual conforme Demonstrativo da Compatibilizarão das Metas de
Despesas e contemplados na Lei Orçamentária para 2022, serão desdobrados
em metas quadrimestrais para avaliação permanente pelos responsáveis e em audiência pública na Comissão de Orçamento e Finanças da
Câmara até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios,
avaliar gastos e cumprimento das metas físicas estabelecidas. (Art. 4º, I, “e” e 9°, § 4° da LRF)
Parágrafo Único - Fica o Poder Executivo responsável pela convocação da audiência pública de que trata o “caput” do presente artigo.
Art. 29 - Para fins do disposto no artigo 165, § 8° da Constituição Federal, considera-se crédito suplementar a criação de Grupo de Natureza
de Despesa em categoria de programação ou a elevação do crédito orçamentário fixado na Lei Orçamentária para cada Grupo de Natureza
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de Despesa/Modalidade de Aplicação, excluído deste último o remanejamento realizado dentro da mesma categoria de programação.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 30 – Obedecidos os limites estabelecidos em Lei Complementar Federal, o Município poderá realizar operações de crédito ao longo do
exercício de 2022, destinado a financiar despesas de capital previstas no orçamento (Artigos 30,31 e 32, da LRF)
Art. 31 – As operações de crédito deverão constar da Proposta Orçamentária e autorizadas por lei específica. (Artigo 32, I, da LRF)
Art. 32 – A verificação dos limites da dívida pública será feita na forma e nos prazos estabelecidos em Lei.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL
Art. 33 – O Executivo e Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras,
redenominar cargos, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder a revisão geral anual, conceder vantagens e, por ato
administrativo, admitir pessoal aprovado em concurso público ou em caráter temporário na forma da lei, bem como nomear servidores para
cargos em comissão, observados os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. (ART. 169, parágrafo 1º, II da CF).
Parágrafo Único – Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos no orçamento.
Art. 34 – Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a
Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal excederem a 95%
do limite estabelecido no Art. 20, III da Lei de Responsabilidade Fiscal. (ART. 22, § único, V da LRF).
Art. 35 – O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. (ART. 19 e 20 da LRF)
I – eliminação ou redução de vantagens concedidas a servidores;
II – eliminação ou redução das despesas com horas extras;
III – exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
IV – demissão de servidores admitidos em caráter temporário.
Art. 36 – Os contratos de terceirização de mão-de-obra que se referirem a substituição de servidores e empregados públicos, serão contabilizados como “319034.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização”, e computadas como despesas de
pessoal na apuração do seu limite estabelecido no Artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Parágrafo Único – Para efeito do disposto neste Artigo, entende-se como terceirização de mão-de-obra, a contratação de pessoal para o
exercício exclusivo de atividades ou funções constantes do Plano de Cargos da Administração Municipal de Atalanta, ou ainda atividades
próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.
Art. 37 – A verificação dos limites das despesas com pessoal serão feitas no final de cada quadrimestre.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Art. 38 – O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular
o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, conceder
anistia para estimular a cobrança da dívida ativa, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da receita e serem
objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes. (ART. 14 da
LRF)
Art. 39 – Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no Art. 14
da Lei de Responsabilidade Fiscal. (ART. 14, § 3º da LRF)
Art. 40 – O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira, somente entrará em vigor após
adoção de medidas de compensação, seja por aumento da receita ou mediante cancelamento, pelo mesmo período, de despesas em valor
equivalente. (Art. 14, § 2ºda LRF).
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 41 – O Poder Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o dia 15 de Dezembro de 2021.
§ 1º – A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no “Caput” deste artigo.
§ 2º - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2022, fica o Executivo
Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até o sansão da respectiva lei orçamentária anual.
§ 3º - Os eventuais saldos negativos apurados em decorrência, do disposto no Parágrafo anterior serão ajustados após a sanção da lei
orçamentária anual, mediante a abertura de créditos adicionais suplementares, através de Decreto do Poder Executivo, usando como fontes
de recursos o Superávit Financeiro do Exercício de 2021, o Excesso ou provável excesso de arrecadação, a anulação de saldos de dotações
não comprometidas e a Reserva de Contingência, sem comprometer, neste caso, os recursos para atender os riscos fiscais previstos.
Art. 42 – Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos decorrentes de
insuficiência de disponibilidade de caixa, conforme disposto no artigo 117 da Constituição do Estado de Santa Catarina.
Art. 43 – A Administração Municipal, tanto quanto possível, até a criação de estrutura adequada, deverá apropriar as despesas de forma a
demonstrar o custo de cada ação.
Art. 44 – Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício
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subsequente, por ato do Chefe do Poder Executivo.
Art. 45 – O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta para realização de obras ou serviços de competência do Município ou não.
Parágrafo Único – Os convênios com valor acima de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) serão realizados mediante autorização em lei específica.
Art. 46 – Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos financeiros, com
organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público.
Art. 47 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 1º. de janeiro de 2022.
Prefeitura Municipal de Atalanta, 20 de outubro de 2021.
JUAREZ MIGUEL RODERMEL
Prefeito Municipal

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 18 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358394

PUBLICAÇÃO
EXTRATO
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 18 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ATALANTA (CNPJ Nº 18.070.826/0001-92)
ENDIDADE: ASSOCIAÇÃO ABRIGO MÃO AMIGA (CNPJ Nº 09.377.460/0001-08).
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE NA MODALIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM
INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO A ESTE TERMO. OBJETIVO DE COOPERAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE VAGAS PARA IDOSOS ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ATALANTA, JUNTO À ASSOCIAÇÃO ABRIGO MÃO
AMIGA, DA CIDADE DE ITUPORANGA.
DO REPASSE E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, O MUNICIPIO TRANSFERIRÁ A ENTIDADE, DE
ACORDO COM A AVALIAÇÃO TÉCNICA, O VALOR MÁXIMO DE R$ 2.865,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS), QUE
CORRESPONDEM A UMA VAGA NA INSTITUIÇÃO.
O VALOR DE CADA CONTRIBUIÇÃO DOS ENTES ENVOLVIDOS, É ESTIPULADO PELA EQUIPE TÉCNICA DO MUNICÍPIO COM BASE NA CONTRIBUIÇÃO DO IDOSO (ATÉ 70% DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, QUANDO HOUVER), DO FAMILIAR (QUANDO HOUVER) E COMPLEMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO ATÉ ATINGIR O VALOR MÁXIMO DE R$ 2.865,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS).
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 22/10/2021 ATÉ 21/10/2022.
DATA DE ASSINATURA: 20 DE OUTUBRO DE 2021.
ATALANTA, 20 DE OUTUBRO DE 2021.
JUAREZ MIGUEL RODERMEL
PREFEITO MUNICIPAL
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Aurora
Prefeitura
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2021 ALIENAÇÃO/VENDA BENS MÓVEIS DO MUNICÍPIO DE AURORA/SC

Publicação Nº 3358721

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2021
ALIENAÇÃO/VENDA BENS MÓVEIS
DO MUNICÍPIO DE AURORA/SC
1. DO LEILÃO
O Município de Aurora, pessoa jurídica de direito público, inscrito(a) no CNPJ nº 83.102.624/0001-47, estabelecida à Rod. SC 302 KM 283,
408 Bairro Centro em Aurora, Estado de Santa Catarina, no uso das suas atribuições legais, com base na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e pelas disposições contidas neste Edital e seus anexos, torna público que fará realizar LEILÃO PÚBLICO SIMULTÂNEO
(PRESENCIAL E ONLINE), de bens móveis inservíveis, que serão arrematados pelo MAIOR LANCE, tendo como Leiloeiro Oficial o Sr. Magnun
Luiz Serpa, matrícula AARC/356.
DATA, HORÁRIO E LOCAL.
DATA 23 de NOVEMBRO DE 2021 HORÁRIO: 10h00 HORAS
ONLINE www.serpaleiloes.com.br
LOCAL: CÂMARA DE VEREADORES, Rua Padre Francisco, 46, Bairro Centro, AURORA/SC.
2. DO OBJETO
2.1 O objeto do presente Edital de Leilão consiste na alienação dos bens móveis da administração Municipal, relacionadas no Anexo Único
ao final deste Edital.
3. DA PARTICIPAÇÃO
3.1 Poderão participar pessoas físicas, maiores e capazes, com documento de identidade e CPF. Quando pessoa jurídica, seus representantes deverão comprovar essa condição com procuração da empresa, caso não tenham poderes de compra prevista no contrato social.
3.2 Na impossibilidade de comparecerem no dia do Leilão, os interessados poderão ser assim representados presencialmente por procuração particular com poderes específicos.
3.3 Não poderão participar quaisquer servidores do Município, entre eles, seus dirigentes, técnicos, empregados, conforme Art. 9º, III da
Lei 8.666/93.
3.4 Desde a publicação, os participantes poderão também oferecer seus lances online pelo site do leiloeiro www.serpaleiloes.com.br, mediante cadastro prévio enviado com antecedência mínima para aprovação de 12h antes do leilão, podendo inclusive participar simultaneamente no dia do leilão.
3.5 O Leiloeiro e o Município, não se responsabilizam por eventuais danos ou prejuízos que eventualmente ocorram ao Usuário/Cadastrado
no site com o sistema de venda em leilão online, oriundos de problemas técnicos ou falhas de conexão com a internet e/ou sistema que
utilizam, independente de quaisquer fatores alheios ao controle dos provedores, inclusive por lances enviados e não recebidos, antes ou
depois da concretização de venda de cada lote. Se o problema for do provedor e/ou conexão à internet do site www.serpaleiloes.com.br, o
Leiloeiro pode, a seu critério, suspender ou cancelar a venda online de bens, sem gerar qualquer direito de indenização ao Usuário/Cadastrado/Interessado, haja vista ser esta ferramenta um mero facilitador de lances.
3.6 Valerá o lance, no qual o leiloeiro findar com a batida do martelo, seja presencial ou online, não cabendo ao licitante reclamar posteriormente danos sofridos durante o leilão, não cabendo pedido de cancelamento da arrematação ou qualquer tipo de reclamação na esfera
jurídica.
4. DA VISITAÇÃO
4.1 A visitação aos bens ocorrerá do dia 20/10/2021 até o dia 23/11/2021, nos horários das 8h às 13h, localizada na Rod. SC 302 KM 283,
408 Bairro Centro, Aurora/SC, agendamento e informações pelo telefone (47) 3524-0144 ou (47) 99255-9288 Contato Marcio.
4.2 Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram não merecendo o arrematante alegar qualquer tipo de vício
ou defeito a este título.
4.3 A simples participação no Leilão já implica na aceitação do estado real em que se encontram os lotes previstos no item 2.1 do presente
Edital e Anexo Único, visto ser permitida indiscriminadamente a vistoria (visita) antecipada de todos os bens, bem como o direito aos interessados de levarem profissionais especializados para certificar o real estado de conservação dos mesmos, não sendo permitida a utilização
de ferramentas que provoque a desmontagem para averiguação, bem como não será permitido colocá-los em funcionamento.
4.4 Os interessados poderão obter informações com os responsáveis no próprio local de visitação, sem gerar qualquer direito de reclamação,
caso depois de arrematados o estado dos bens estejam divergentes do informado.
5. DO PAGAMENTO
5.1 O pagamento da arrematação será a vista em favor da Prefeitura Municipal de Aurora até 2 (dois) dias úteis, mediante depósito bancário no BANCO DO BRASIL, Agência: 5416-X, Conta Corrente: 5004-0 (Conta Prefeitura Municipal de Aurora) CNPJ nº 83.102.624/0001-47.
5.2 O pagamento da comissão do leiloeiro será à vista no valor de 5% (cinco por cento) sobre a arrematação, pago ao término do leilão e
em separado do valor da arrematação, nos termos do art. 24 do Decreto nº 21.981, via depósito bancário na conta do leiloeiro, BANCO DO
BRASIL Agência: 2981-5 e Conta Corrente: 8.872-2 Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03 ou PIX pela chave do número do CPF.
5.3 Considerar-se-á vendido o bem, após o efetivo recebimento/pagamento do valor da sua arrematação e da comissão do leiloeiro no
percentual de 5% sobre a venda, conforme acima mencionado.
6. DA DESISTÊNCIA
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6.1 A desistência da arrematação durante ou após o leilão acarretará ao arrematante o pagamento de uma multa de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da arrematação em favor do Comitente, bem como uma multa de 5% (cinco por cento) em favor do Leiloeiro, tampouco o seu
reembolso, caso já tenha sido efetuado.
6.2 Os pagamentos efetuados com cheques e devolvidos pelo sistema de compensação, acarretará a desistência tácita do arrematante,
ficando o bem a ser leiloado novamente e o arrematante obrigado a pagar uma multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o
valor do arremate.
7. DA RETIRADA, TRANSFERÊNCIA, IMPOSTOS, TRANSPORTE
7.1 Os lotes serão liberados para o arrematante ou seu representante legal a partir do dia 24/11/2021, com a efetiva comprovação dos
pagamentos, e estarão disponíveis juntamente com toda a documentação. A retirada dos bens será acompanhada por um funcionário do
Município e deverá ser agendada por telefone e ocorrerá somente em horário de expediente da Prefeitura. No dia do leilão não será liberado
nenhum lote, mesmo que tenha sido pago em dinheiro.
7.2 O prazo para retirada dos bens é de 20 (vinte) dias. Após o prazo, o ARREMATANTE / COMPRADOR(a) perderá todos os direitos em
relação à licitação, perderá o valor pago, bem como perderá a comissão paga ao Leiloeiro. Por conseguinte, a venda será considerada nula,
e o(s) bem(ns) revertido(s) ao patrimônio do Município, sem que caiba qualquer indenização. O ARREMATANTE / COMPRADOR (a) ficará
sujeito as penas previstas no artigo 335 do Código Penal Brasileiro, bem como os artigos 93 e 95 da Lei 8.666/93.
7.3 A transferência do bem leiloado será feita somente em favor do arrematante, e em nenhuma hipótese serão emitidos documentos em
nome de terceiros que não se qualifiquem como compradores/arrematantes dos bens licitados.
7.4 Os veículos para circulação serão vendidos livres e desembaraçados de débitos atrasados, e será de inteira responsabilidade do arrematante a transferência de propriedade destes pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme legislação de trânsito vigente, sob pena das sanções
legais cabíveis.
7.5 A regularização dos veículos junto ao DETRAN, bem como quaisquer outras despesas pertinentes, tais como transferências, vistorias,
remarcação de chassi, alteração de características de modelo, marcação ou remarcação de motor etc., quando houver, ficará a cargo e de
responsabilidade do arrematante.
7.6 Os lotes arrematados deverão ser removidos na sua totalidade e o arrematante se responsabilizará por quaisquer acidentes pessoais
que porventura vier ocorrer na sua equipe e/ou prepostos, isentando o Município e o Leiloeiro de qualquer responsabilidade a este título.
7.7 O Município e o Leiloeiro não disponibilizarão infraestrutura (mão de obra, guincho, veículos, ferramentas e etc) para a retirada dos
bens arrematados, sendo esta remoção, bem como os impostos com o transporte, quando devidos, de inteira responsabilidade do(s) arrematante(s).
7.8 Os lotes poderão ser identificados e vistoriados pelos interessados conforme item 4.1 do presente edital, não cabendo à Prefeitura Municipal quaisquer responsabilidades quanto a sua conservação até a retirada dos mesmos pós-leilão.
8. DAS CONDIÇÕES GERAIS
8.1 Os bens, objeto do presente leilão, serão arrematados presencialmente no local indicado e/ou online pelo site www.serpaleiloes.com.br.
8.2 A partir do valor de avaliação, e/ou do valor já ofertado pelo site, o leiloeiro estabelecerá a diferença mínima para os lances subsequentes, procedendo-se à venda do bem pelo maior lance ao final oferecido.
8.3 Após o apregoamento normal, repassado 2 vezes pelo Leiloeiro, havendo lances inferiores ao mínimo do valor avaliado, estes poderão
ser analisados, mas a venda somente será aprovada com concordância da Comissão de Avaliação nomeada pela administração pública.
8.4 O Município, bem como o Leiloeiro não se responsabilizam pela identificação de motores (números, plaquetas e outros), bem como
peças, acessórios que tenham defeitos ocultos, mesmo iminentes, que venham a surgir posteriormente à arrematação, bem como qualquer
equívoco de digitação na descrição dos bens previsto no item 2.1 e Anexo Único do presente Edital de Leilão.
8.5 Como a todos é dado o direito de vistoriar os bens que serão vendidos no Leilão, os interessados não poderão alegar o desconhecimento
por qualquer circunstância, vícios redibitórios, estado ou conservação dos mesmos, motivo ou situação, tampouco ingressar em juízo com
Ação Redibitória ou equivalente, com o propósito de minorar o valor ou pleitear qualquer espécie de indenização. A simples presença e
participação no Leilão já implicam na aceitação deste Edital e suas condições, bem como do estado de conservação em que se encontram
os bens.
9. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
9.1 Em razão de conveniência ou contingência administrativa, o Município, até o leilão poderá adiar ou revogar o presente Edital, no todo
ou em parte, modificar as condições nele estabelecidas, inclusive valores, incluir ou mesmo retirar qualquer bem (lote ou item), sem que
assista os interessados quaisquer direito à indenização ou reclamação. O leiloeiro não estará
obrigado a seguir a ordem numérica em que os lotes serão dispostos à venda, podendo invertê-los conforme sua conveniência no dia do
Leilão.
9.2 Caberá ao Leiloeiro e/ou a Administração Municipal o direito de registrar um Boletim de Ocorrência contra todo aquele que impedir,
perturbar, fraudar, afastar ou procurar afastar, a venda dos bens em leilão dos demais interessados, conforme às sanções previstas no artigo
335 do Código Penal Brasileiro e nos artigos 90 e 95 da Lei 8.666/93, com a reparação do dano causado previsto nos artigos 186 e 927 do
Código Civil.
9.3 Os licitantes que descumprirem as cláusulas deste edital estão sujeitos às sanções e penalidades aqui previstas, bem como na Lei nº
8.666/1993, sem prejuízo de outras indicadas em legislação específica.
9.4 A simples participação no presente leilão, implica na concordância e aceitação de todos os termos e condições deste Edital, bem como
a submissão as demais obrigações legais decorrentes.
9.5 Em havendo fica eleito o foro da Comarca de Rio do Sul/SC para dirimir quaisquer questões judiciais, excluindo a preferência de qualquer
outra por mais privilegiada que seja.
Maiores informações e cópia do Edital poderão ser solicitadas pelo e-mail contato@serpaleiloes.com.br ou telefones: (47) 3426-1464 / (47)
99933-0494.
Aurora/SC, 18 de outubro de 2021.
ALEXSANDRO KOHL
Prefeito Municipal
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ANEXO ÚNICO
RELAÇÃO DE BENS PARA O LEILÃO:
DESCRIÇÃO
LOTE 01 - 01 AUTOMÓVEL VW POLO SEDAN 1.6, ano 2013, modelo 2013, placas MKR 1563, cor branca, combustível álcool/gasolina, RENAVAM 531904490, no estado e condições em que se encontra.
LOTE 02 - 01 AUTOMÓVEL FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, ano 2014, modelo 2014, placas MMC 2536, cor branca, combustível álcool/
gasolina, RENAVAM 1065151680, no estado e condições em que se encontra.
LOTE 03 - 01 AUTOMÓVEL GM CORSA SEDAN PREMIUM, ano 2008, modelo 2009, placas AQT7C55, cor prata, combustível álcool/
gasolina, RENAVAM 113495951, no estado e condições em que se encontra.
LOTE 04 – 01 CAMINHONETE/AMBULANCIA FIAT DUCATO MC TCA AMB, ano 2012, modelo 2013, placas MJJ 2654, cor branca,
combustível diesel, RENAVAM 470316993, no estado e condições em que se encontra.
LOTE 05 – 01 ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ESC, ano 2008, modelo 2009, placas MGM 9069, cor amarela, combustível diesel,
RENAVAM 118948741, no estado e condições em que se encontra.
LOTE 06 – 01 MICROONIBUS AGRALE MA 8.5 TCA VETT, ano 1997, modelo 1998, placas MCG 2300, cor branca, combustível diesel,
RENAVAM 693567171, no estado e condições em que se encontra.
LOTE 07 – MADEIRAS DIVERSOS, no estado e condições em que se encontram.
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Câmara Municipal
LEI Nº 1.688 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359120

LEI Nº 1.688, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021
Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração
Orçamentárias de 2022 e dá outras providências

da

Lei

ALEXSANDRO KOHL, Prefeito Municipal de Aurora – SC, no uso de suas atribuições
legais e com fundamento na Lei Orgânica do Município, faz saber a todos os habitantes que a
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º O Orçamento do Município de Aurora, para o exercício de 2022, será elaborado e
executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei,
compreendendo:
I - as prioridades e metas da administração municipal, extraídas do Plano Plurianual para
2022/2025;
II - a estrutura dos orçamentos;
III - as diretrizes para a elaboração e a execução dos orçamentos do Município e suas
alterações;
IV - as disposições sobre dívida pública municipal;
V - as disposições sobre despesas com pessoal e seus encargos;
VI - as disposições sobre alterações na legislação tributária; e
VII - as disposições gerais.
I - DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMNISTRAÇÃO
Art. 2º A elaboração e aprovação do Projeto de Lei Orçamentária de 2022 e a execução da
respectiva lei devem ser compatíveis com as metas fiscais, conforme demonstrado no Anexo
de Metas Fiscais.
Parágrafo único. Integram a Lei de Diretrizes Orçamentárias, os Anexos de Metas Fiscais e
Riscos Fiscais de que trata o art. 4, § 1º, 2º e 3º da Lei Complementar nº 101/2000:
Demonstrativo I - Metas Anuais
Anexo I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas - Total das
Receitas;
Anexo I.a- Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Fontes de Receita;
Anexo II - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas - Total das
Despesas;
Anexo II.a - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Despesas;
Anexo III - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Primário;
Anexo IV - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Nominal;
Anexo V - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Montante da Dívida;
Anexo VI - Demonstrativo da Receita Corrente Liquida;
Anexo VII - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providencias.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 94

Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior.
Demonstrativo III - Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos três Exercícios
Anteriores.
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido.
Demonstrativo V - Origem e aplicação dos Recursos obtidos com a Alienação de Ativos.
Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS.
Demonstrativo VI - Projeção Atuarial do RPPS.
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita.
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter
Continuado.
Art. 3º As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de
2022 são aquelas definidas no ANEXO de prioridades e metas desta lei, as quais terão
precedência na alocação dos recursos e na Lei Orçamentária de 2022 e na sua execução, não
se constituindo, todavia, em limite a programação de despesa.
Art. 4º Na elaboração da proposta orçamentária para 2022 o Poder Executivo poderá aumentar
ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta lei e identificadas no Anexo II, a fim de
compatibilizar a despesa orçada a receita prevista, de forma a preservar a suficiência de caixa.
II - DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS
Art. 5º Para efeitos desta Lei, entende-se por:
I - programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização
dos objetivos pretendidos;
II - atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa,
envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das
quais resulta em produto necessário à manutenção da atuação governamental;
III - projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa,
envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que
concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da atuação governamental;
IV - operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou
aperfeiçoamento das atuações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera
contraprestação direta sob forma de bens e serviços;
V - unidade orçamentária, o menor nível da classificação institucional, agrupada em órgãos
orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da classificação institucional;
VI - receita ordinária, aquelas previstas para ingressarem no caixa da unidade gestora de
forma regular, seja pela competência de tributar e arrecadar, seja por determinação
constitucional ou partilhamento dos tributos de competência de outras esferas de governo;
VII - execução física, a autorização para que o contratado realize a obra, forneça o bem ou
preste o serviço;
VIII - execução orçamentária, o empenho e a liquidação da despesa, inclusive sua inscrição
em restos a pagar;
IX - execução financeira, o pagamento da despesa, inclusive dos restos a pagar já inscritos.
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§1º Cada programa identificará as ações necessárias para atingir seus objetivos, sob a forma
de projetos, atividades ou operações especiais, e estas com identificação da Classificação
Institucional, Funcional Programática, Categoria Econômica, Diagnóstico situacional do
Programa, Diretrizes, Objetivos, Metas Físicas e indicação das fontes de financiamento na
forma da Portaria STN nº 340/2006.
§2º - A categoria de programação que trata o artigo 167, VI da Constituição Federal, serão
identificadas por projetos, atividades ou operações especiais.
Art. 6º O orçamento para o exercício financeiro de 2022 abrangerá os Poderes Legislativo e
Executivo, suas Fundações e seus Fundos e será estruturado em conformidade com a
configuração Organizacional da Prefeitura.
Art. 7º A Lei Orçamentária para 2022 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das
Unidades Gestoras, identificadas com código da destinação dos recursos, especificando
aquelas vinculadas a seus Fundos e aos Orçamento Fiscal e de Seguridade Social,
desdobradas as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações
especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e
modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as portarias MOG nº 42/1999,
Interministerial nº 163/2001, STN nº 340/2006 e alterações posteriores, na forma dos
seguintes anexos:
I - Receita e Despesa, segundo as Categorias Econômicas, conforme o anexo 1, da Lei nº
4.320/64;
II - Receita por Categorias Econômicas, conforme o anexo 2 da Lei nº 4.320/64;
III - Natureza da Despesa por Categorias Econômicas conforme o anexo 2, da Lei nº
4.320/64;
IV - Funções e Sub-funções de Governo, conforme o anexo 5, da Lei nº 4.320/64;
V - Programa de Trabalho de Governo, conforme o anexo 6, da Lei nº 4.320/64;
VI - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Despesa por Funções, SubFunções, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais, conforme o anexo 7, da Lei
nº 4.320/64;
VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas, conforme o vinculo
com os Recursos, conforme o anexo 8, da Lei nº 4.320/64 e adendo VII da Portaria
SOF/SEPLAN nº 8/85;
VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções, conforme o anexo 9, da Lei nº
4.320/64;
IX - Demonstrativo da Evolução da Receita, conforme disposto no artigo 12 da Lei de
Responsabilidade Fiscal;
X - Demonstrativo da Evolução da Despesa, conforme artigo 22, inciso III, da lei nº 4.320 de
1964;
XI - Planilha de identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais por categoria de
Programação, com Identificação da Classificação Institucional, Funcional Programática,
Categoria econômica, Diagnóstico situacional do programa, Diretrizes, Objetivo, Metas
Fiscais e indicação das fontes de financiamento;
XII - Da descrição sucinta, para cada unidade administrativa, de suas principais finalidades
com a respectiva legislação;
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XIII - Demonstrativo da aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino
nos termos dos artigos 70 e 71 da Lei Federal nº 9.394 de 1996;
XIV - Demonstrativo da aplicação dos recursos referentes ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação FUNDEB;
XV - Demonstrativo da Receita Corrente Liquida com base no artigo 2º, inciso IV, da Lei
Complementar nº 101, de 2000;
XVI - Demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do atendimento do disposto no artigo
169 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101, de 2000; e
XVII - Demonstrativo da aplicação dos recursos reservados a saúde de que trata a Emenda
Constitucional nº 29.
§1º - O Orçamento dos Fundos e Fundações que acompanha o Orçamento Geral do Município
evidenciara suas receitas e despesas conforme disposto no caput deste artigo.
§ 2º - Para efeitos desta lei, entende-se por Unidade Gestora Central, a Prefeitura, e por
Unidade Gestora, as Entidades com Orçamento e Contabilidade própria.
§ 3º - O Quadro Demonstrativo de Despesa - QDD, de que trata o item X deste artigo, fixara a
despesa ao nível ao Grupo de Natureza de Despesa/ Modalidade de Aplicação, conforme
disposto na Portaria STN nº 163/2001, admitido o remanejamento por Decreto do Chefe do
Poder Executivo Municipal dentro de cada Projeto, atividade ou operações especiais,
definidos por esta lei como categoria de programação.
Art. 8º A mensagem de encaminhamento da proposta Orçamentária de que trata o artigo 22,
Parágrafo Único, I da Lei 4.320/64, conterá:
I - exposição circunstanciada da situação econômico-financeira, documentada com
demonstração da dívida fundada e flutuante, saldo de créditos especiais, restos a pagar e
outros compromissos financeiros exigíveis; e
II - justificativa da estimativa e fixação, respectivamente, dos principais agregados da receita
e despesa.
Art. 9º A Reserva de Contingência da Unidade gestora Central será constituída,
exclusivamente, de recursos da destinação "00" - ordinários do orçamento fiscal e destina-se
ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos
conforme demonstra o anexo III.
IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS
DO MUNICIPIO.
Art. 10. O Orçamento para o exercício de 2022 e suas execuções, obedecerão entre outros, ao
princípio da transparência e do equilíbrio entre despesa e receita em cada destinação,
abrangendo os Poderes Legislativo, Executivo, suas Fundações e Fundos. (art. 1º, § 1º, 4º, I,
"a", 50, I e 48 da LRF).
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Art. 11. Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2022 devem observar os
efeitos das alterações na legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do
período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua
evolução nos últimos três exercícios. (art. 12 da LRF).
Parágrafo único. Até 30 dias antes do encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder
legislativo, o Poder Executivo Municipal colocara a disposição da Câmara Municipal, os
estudos e as estimativas de receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente
liquida, e as respectivas memórias de cálculo. ( art. 12, § 3º da LRF).
Art. 12. Se a receita estimada para 2022, comprovadamente, não atender ao disposto no artigo
anterior quanto aos estudos e as estimativas, o Legislativo, quando da discussão da Proposta
Orçamentária, poderá solicitar do Executivo Municipal a sua alteração e a consequente
adequação do orçamento da despesa.
Art. 13. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita ordinária
poderá afetar o cumprimento das metas de resultados primário e nominal, os Poderes
Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas dotações, adotarão o mecanismo da
limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, observado a
destinação de recurso nas seguintes dotações abaixo: (ART. 9º da LRF).
I - Contrapartida para projetos ou atividades vinculados a recursos oriundos de fontes
extraordinárias como convênios, operação de crédito, alienação e ativos, desde que ainda não
comprometidos;
II - Obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
III - Dotação para combustíveis destinada a frota de veículos dos setores de transporte, obras,
serviços públicos e agricultura; e
IV - Dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades.
Parágrafo único. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para
implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira,
será considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício
anterior da Unidade Gestora.
Art. 14. A compensação que trata o artigo 17, § 2º da Lei Complementar nº 101/2000, quando
da criação ou aumento de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, poderá ser realizado
a partir do aproveitamento da margem liquida de expansão prevista no anexo I. 11, observado
o limite das respectivas dotações e o limite de gastos estabelecidos na Lei de
Responsabilidade Fiscal. (artigo 4º, §2º da LRF).
Art. 15. Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do
Município, aqueles constantes do anexo III desta Lei. ( artigo 4º, §3º da LRF).
§1º Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos da reserva de
Contingência e também, se houver, do excesso de arrecadação e do superávit financeiro do
exercício de 2022.
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§2º Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal poderá através de Decreto
realizar a anulação e recursos ordinários alocados para investimentos, desde que não
comprometidos.
Art. 16. O orçamento para o exercício de 2022 destinará recursos para a Reserva de
Contingência, que não poderá exceder a 2% (dois por cento) da Receita Corrente Líquida.
(ART. 5º, III "d" da LRF).
§1º Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos
contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, e também para a abertura de
créditos adicionais suplementares ou especiais para despesas não orçadas ou orçadas a menor,
conforme disposto na Portaria MPO nº 42/99, artigo 5º Portaria STN nº 163/2001, art. 8º e
demonstrativo de riscos fiscais no anexo III. (artigo5º, III, "b" da LRF).
§ 2º Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se
concretizem até o dia 10 de dezembro de 2022 poderão, excepcionalmente, ser utilizados por
ato do Chefe do Poder Executivo para abertura de créditos adicionais suplementares de
dotações que tornarem insuficientes.
Art. 17. Os investimentos com duração superior a 12 (doze) meses só constarão da Lei
Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual. (Art. 5º, § 5º da LRF).
Art. 18. O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da
Lei Orçamentária Anual: o desdobramento da receita prevista em metas bimestrais de
arrecadação, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução
mensal para suas Unidades Gestoras, considerando nestas, eventuais déficits financeiros
apurados nos Balanços Patrimoniais do exercício anterior, de forma a restabelecer o imediato
equilíbrio de caixa. (ART. 8º, 9º e 13 da LRF).
Art. 19. Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2022 com dotações
vinculadas a destinação de recursos oriundo de transferência voluntárias, operações de
crédito, alienações de bens e outros, só serão executados e utilizados a qualquer título, se
ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante
ingressado ou garantido. (ART. 8º, § único e 50, I da LRF).
§1º A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, § 3º da Lei nº 4.320/64
será realizada em cada destinação de recursos para fins de abertura de créditos adicionais
suplementares e especiais conforme exigência contidas nos artigos 8º, parágrafo único e 50, I
da Lei de Responsabilidade Fiscal, LC nº 101/2000.
§2º Na Lei Orçamentária Anual os Orçamentos da Receita e da Despesa identificarão com
codificação adequada cada uma as destinações de recursos, de forma que o controle da
execução observe o disposto no caput deste artigo. (artigo 8º, § único e 50, I da LRF).
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Art. 20. A renúncia de receita estimada para o exercício financeiro de 2022, constantes do
anexo I.10 desta Lei, não será considerada para efeitos de cálculo do orçamento da receita.
(artigo 4º, §2º, V e art. 14, I da LRF).
Art. 21. A transferência de recursos do Tesouro Municipal as entidades privadas, beneficiará
somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de
cooperação técnica, e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal e dependera
de autorização em Lei. (artigo 4º, I, "f" e 26 da LRF).
Parágrafo único. As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão
prestar contas no prazo de 60(sessenta) dias, contados do recebimento do recurso, na forma
estabelecida pelo serviço de contabilidade. (artigo 70, Parágrafo Único da CF).
Art. 22. Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro
e declaração do ordenador de despesa de que trata o artigo 16, itens I e II da Lei
Complementar nº 101/2000 deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação
ou de sua dispensa/inexigibilidade.
Parágrafo único. Para efeitos do disposto no artigo 16, § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal,
são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação, expansão ou
aperfeiçoamento da ação governamental que acarreta aumento da despesa, cujo montante no
exercício financeiro de 2022, em cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de
licitação fixada no item I do artigo 24 da Lei 8.666/93, devidamente atualizado. (artigo 16, §
3º da LRF).
Art. 23. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre
projetos novos na alocação de recursos orçamentários salvo projetos programados com
recursos de transferência voluntária e operações de crédito. (artigo 45 da LRF).
Art. 24. Despesas de competência de outros entes da Federação só serão assumidas pela
Administração Municipal quando firmados por convênios, acordos ou ajustes e previstos
recursos na lei orçamentária. (ART. 62 da LRF).
Art. 25. A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2022 a preços
correntes.
Art. 26. A execução do orçamento da Despesa obedecera, dentro de cada Projeto, Atividade
ou Operações Especiais, a dotação fixada para cada grupo de natureza de despesa/modalidade
de aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria
STN nº 163/2001.
Parágrafo Único. A transposição, o remanejamento ou transferência de recursos de um grupo
de natureza de despesa/modalidade de aplicação para outro, dentro de cada Projeto, Atividade,
órgão ou Operações Especiais, poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal. (artigo
167, VI da CF).
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Art. 27. Durante a execução orçamentária de 2022, o Executivo Municipal, autorizado por lei,
poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das unidades
gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício
de 2022, constantes desta lei (artigo 167, I da CF).
Art. 28. O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal de que
trata os artigos 50, § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, serão desenvolvidos de forma a
apurar os gastos dos serviços. (artigo 4º, I, "e" da LRF).
Parágrafo Único - Os gastos serão apurados através das operações orçamentária, tomando-se
por base as metas físicas previstas nas planilhas de despesas e nas metas físicas realizadas e
apuradas ao final do exercício. ( artigo 4º, I, "e" da LRF).
Art. 29. Os programas priorizados por esta lei, extraídos do Plano Plurianual conforme
demonstrativo da compatibilização das metas de despesa - anexo V, e contemplados na Lei
Orçamentária para 2022, serão desdobrados em metas quadrimestrais para avaliação
permanente pelos responsáveis e em audiência pública na Comissão de Orçamento e Finanças
da Câmara até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, de modo, a acompanhar o
cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios, avaliar gastos e cumprimento das metas
físicas estabelecidas. (artigo 4º, I, "e" e 9º, § 4º da LRF).
Art. 30. Para fins do disposto no artigo 165, § 8º da Constituição Federal, considera-se crédito
suplementar a criação de Grupo de Natureza de Despesa em categoria de programação ou a
elevação do crédito orçamentário fixado na Lei Orçamentária para cada Grupo de Natureza
Despesa/Modalidade de aplicação, excluído deste último o remanejamento realizado dentro da
mesma categoria de programação.
V- DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 31. A Lei Orçamentária de 2022 poderá conter autorização para contratação de
Operações de Crédito para atendimento as despesas de capital, observado o limite de
endividamento de 50% das receitas correntes liquidas apuradas até o segundo mês
imediatamente anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LC 101/2000.
(artigo 30, 31 e 32 da LRF).
Art. 32. A contratação de operações de crédito dependera de autorização em Lei especifica.
(artigo 32, I da LRF).
Art. 33. Ultrapassado o limite de endividamento definido no artigo 31 desta Lei, enquanto
perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através de
limitação de empenho e movimentação financeira nas dotações definidas no artigo 14 desta
Lei. ( artigo 31, § 1º, II da LRF).
VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL.
Art. 34. O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2022
criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras, corrigir ou aumentar a remuneração dos
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servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou em caráter
temporário na forma da lei, observados os limites e as regras da Lei de Responsabilidade
Fiscal. (Artigo 169, parágrafo 1º, II da CF).
Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos
na lei de orçamento para 2022 ou em créditos adicionais.
Art. 35. Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente
justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a
realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal excederem a
95% do limite estabelecido no Art. 20, III da Lei de Responsabilidade Fiscal.(artigo 22, §
único, V da LRF).
Art. 36. Os Poderes Executivo e Legislativo Municipal adotam as seguintes medidas para
reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de
Responsabilidade Fiscal. (Artigo 19 e 20 da LRF).
I - eliminação de vantagens concedidas a servidores;
II - eliminação das despesas com horas extras;
III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.
Art. 37. Para efeito desta lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-deobra referente a substituição de servidores de que trata o artigo 18, § 1º da LRF, a contratação
de mão-de-obra cujas atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração
Municipal de Aurora ou ainda atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde
que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do
contratado ou de terceiros.
Parágrafo único. Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de
materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não
caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de
despesa que não o "34 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização".
VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Art. 38. O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício
fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de
emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas ,
conceder anistia para estimular a cobrança da dívida ativa , devendo esses benefícios serem
considerados nos cálculos no orçamento da receita e serem objeto de estudos do eu impacto
orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e os dois subsequentes.
(artigo 14 da LRF).
Art. 39. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para
cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 102

em lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no Art. 14 da Lei
de Responsabilidade Fiscal (Art. 14, § 3º, da LRF)
Art. 40. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária
ou financeira, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação, seja por
aumento da receita ou mediante cancelamento, pelo mesmo período, de despesas em valor
equivalente. (artigo 14, § 2º da LRF).
VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 41. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal, que a
apreciará e a devolverá para sanção até o dia 15/10/2021.
§1º A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "Caput"
deste artigo.
§2º Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do
exercício financeiro de 2022, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta
orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.
Art. 42. Serão consideradas legais as despesas com juros e multas por eventual atraso no
pagamento de compromissos assumidos, decorrente de insuficiência de tesouraria, conforme
disposto no artigo 117 da Constituição do Estado de Santa Catarina.
Art. 43. Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do
exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, por ato do Chefe do Poder
Executivo.
Art. 44. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e
Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta para realização de obras
ou serviços de competência ou não do Município durante o exercício de 2022.
Art. 45. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro
de 2022.
Art. 46. Revogam-se as disposições em contrário.
Aurora, 07 de outubro de 2021.
ALEXSANDRO KOHL
Prefeito Municipal
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Balneário Arroio do Silva
Prefeitura
OFÍCIO Nº 135/2021

Publicação Nº 3359294

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
Of. nº 135/2021-DT
Balneário Arroio do Silva-SC, 19 de outubro de 2021.
Para:
TURISMAR IMÓVEIS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Nesta
Assunto: INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE OPOSIÇÃO
Senhor contribuinte,
Venho por meio deste, informar que tramita na esfera administrativa o Processo Administrativo (PA) nº 2165/2021, formulado por ALESSANDRO DUARTE DOS SANTOS, onde o mesmo requer a alteração cadastral de contribuinte pela posse, do cadastro imobiliário do imóvel
inscrito sob o nº 4717, referente ao lote 23027 da quadra B64 do Loteamento Morro dos Conventos Zona Nova.
Desta forma, em respeito ao princípio do contraditório, fica esta Empresa INTIMADA para que no PRAZO DE 10 (DEZ) dias apresente oposição ao pedido formulado, sob pena de deferimento do requerimento interposto.
Tal oposição deverá ser apresentada pessoalmente ou através do e-mail iptu@arroiodosilva.sc.gov.br mencionando o número do Processo
Administrativo.
Sendo o que tinha para o momento, subscrevo-me.
Atenciosamente.
GUSTAVO AMBONI
Diretor de Tributos

OFÍCIO Nº 136/2021

Publicação Nº 3359298

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
Of. nº 136/2021-DT
Balneário Arroio do Silva-SC, 20 de outubro de 2021.
Para:
DEOCLECIO LUIZ CATTO
Nesta
Assunto: INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE OPOSIÇÃO
Senhor contribuinte,
Venho por meio deste, informar que tramita na esfera administrativa o Processo Administrativo (PA) nº 2146/2021, formulado por HELENA
SANTOS DE ALMEIDA DA CRUZ, onde a mesma requer a alteração cadastral de contribuinte pela posse, do cadastro imobiliário do imóvel
inscrito sob o nº 6168, referente ao lote 21966 da quadra C122 do Loteamento Morro dos Conventos Zona Nova.
Desta forma, em respeito ao princípio do contraditório, fica Vossa Senhoria INTIMADO para que no PRAZO DE 10 (DEZ) dias apresente
oposição ao pedido formulado, sob pena de deferimento do requerimento interposto.
Tal oposição deverá ser apresentada pessoalmente ou através do e-mail iptu@arroiodosilva.sc.gov.br mencionando o número do Processo
Administrativo.
Sendo o que tinha para o momento, subscrevo-me.
Atenciosamente.
GUSTAVO AMBONI
Diretor de Tributos
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OFÍCIO Nº 137/2021

Publicação Nº 3359300

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
Of. nº 137/2021-DT
Balneário Arroio do Silva-SC, 20 de outubro de 2021.
Para:
C.L.A – COMPANHIA LATINO AMERICA DE ENGENHARIA
Nesta
Assunto: INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE OPOSIÇÃO
Senhor contribuinte,
Venho por meio deste, informar que tramita na esfera administrativa o Processo Administrativo (PA) nº 2146/2021, formulado por HELENA
SANTOS DE ALMEIDA DA CRUZ, onde a mesma requer a alteração cadastral de contribuinte pela posse, do cadastro imobiliário do imóvel
inscrito sob o nº 6168, referente ao lote 21966 da quadra C122 do Loteamento Morro dos Conventos Zona Nova.
Desta forma, em respeito ao princípio do contraditório, fica esta Empresa INTIMADA para que no PRAZO DE 10 (DEZ) dias apresente oposição ao pedido formulado, sob pena de deferimento do requerimento interposto.
Tal oposição deverá ser apresentada pessoalmente ou através do e-mail iptu@arroiodosilva.sc.gov.br mencionando o número do Processo
Administrativo.
Sendo o que tinha para o momento, subscrevo-me.
Atenciosamente.
GUSTAVO AMBONI
Diretor de Tributos

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA

Publicação Nº 3358920
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BD96FDF926B647201F21B669ACEB31F80F9D9440

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 094/2021
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2021
OBJETO: Contratação de empresa para locação de Impressoras com a configuração mínima conforme descritivo do presente edital, para
fornecimento médio de 120.000 cópias mensais incluindo manutenção preventiva, corretiva com fornecimento de peças e materiais de consumo, exceto papel e grampo, para as Secretarias de Administração, Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Planejamento, Educação, Saúde e
Desenvolvimento Social. Conforme descrição do anexo I do edital.
TIPO DE JULGAMENTO: Menor Preço por lote.
REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993 e suas
alterações, Lei Complementar nº 123/2006 e Lei complementar Municipal nº 117/2021.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 14h00min, do dia 04 de novembro de 2021, na Sala de Licitações, na Sede da Prefeitura Municipal,
situada na Avenida Santa Catarina, nº 1122, Centro, na Cidade de Balneário Arroio do Silva/SC.
EDITAL E ARQUIVOS: Pessoalmente, pelo telefone: (48) 3526-1445 ou E-mail: administracao@arroiodosilva.sc.gov.br.
Balneário Arroio do Silva/SC, 20 de outubro de 2021.
EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal
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Balneário Barra do Sul
Prefeitura
ANULAÇÃO DOS EDITAIS DE LANÇAMENTO Nº 009, 010, 011, 012, 013, 014 E 016/2020

Publicação Nº 3358555

Município de Balneário Barra do Sul – SC
Secretaria de Planejamento
Anulação dos Editais de Lançamento nº 009, 010, 011, 012, 013, 014 e 016/2020
O Município de Balneário Barra do Sul, através da sua Secretaria de Planejamento, faz saber que torna sem efeito o publicado anteriormente
sobre o lançamento da cobrança referente à pavimentação em lajotas, para os proprietários lindeiros não aderentes ao Programa de Pavimentação Comunitária das Ruas Alagoas - 4ª quadra (Edital 009/2020); Ibiapina (Edital 010/2020); João Welter (Edital 011/2020); José
Tomaza de Souza (Edital 012/2020); Maria Richter Welter (Edital 013/2020); Paraíba e Geraldo Lucio da Cunha (Edital 014/2020) e Rosa
Rita de Souza (Edital 016/2020), uma vez que foi constatada a não efetivação da pavimentação nas referidas vias.
Balneário Barra do Sul-SC, 20 de outubro de 2021.
Altair Delagnelo Marques
Secretário de Planejamento
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Balneário Camboriú
Prefeitura
1º ADT CT 061/2021 - PMBC

Publicação Nº 3358994

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TERMO 061/2021 – ETAPA 3/ FASE 1
CONTRATADA: INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada nos serviços de construção, manutenção e reforma de calçadas estampada em concreto armado.
I – DA ALTERAÇÃO DO PRAZO - Acrescentará o prazo 03 (três) meses. Diante do acréscimo fica alterada a alterado a vigência contratual para 13 (treze)
meses alterando a clausula 5.2 do contrato.
II – Ficam mantidas as demais disposições contratuais.
Balneário Camboriú, 1 de outubro de 2021.
SAMARONI BENEDET

1º ADT CT 062/2021 - PMBC

Publicação Nº 3359006

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TERMO 062/2021 – ETAPA 3/ FASE 1
CONTRATADA: INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada nos serviços de construção, manutenção e reforma de calçadas estampada em concreto armado.
I – DA ALTERAÇÃO DO PRAZO - Acrescentará o prazo 03 (três) meses. Diante do acréscimo fica alterada a alterado a vigência contratual para 13 (treze)
meses alterando a clausula 5.2 do contrato.
II – Ficam mantidas as demais disposições contratuais.
Balneário Camboriú, 1 de outubro de 2021.
SAMARONI BENEDET

1º ADT CT 064/2021 - PMBC

Publicação Nº 3359011

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TERMO 064/2021 – ETAPA 3/ FASE 1
CONTRATADA: INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada nos serviços de construção, manutenção e reforma de calçadas estampada em concreto armado.
I – DA ALTERAÇÃO DO PRAZO - Acrescentará o prazo 03 (três) meses. Diante do acréscimo fica alterada a alterado a vigência contratual para 13 (treze)
meses alterando a clausula 5.2 do contrato.
II – Ficam mantidas as demais disposições contratuais.
Balneário Camboriú, 1 de outubro de 2021.
SAMARONI BENEDET

1º ADT CT 065/2021 - PMBC

Publicação Nº 3359016

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TERMO 065/2021 – ETAPA 3/ FASE 1
CONTRATADA: INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada nos serviços de construção, manutenção e reforma de calçadas estampada em concreto armado.
I – DA ALTERAÇÃO DO PRAZO - Acrescentará o prazo 03 (três) meses. Diante do acréscimo fica alterada a alterado a vigência contratual para 13 (treze)
meses alterando a clausula 5.2 do contrato.
II – Ficam mantidas as demais disposições contratuais.
Balneário Camboriú, 1 de outubro de 2021.
SAMARONI BENEDET
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Publicação Nº 3358772

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO Nº 249/2020 - PMBC
CONTRATADA: BDG CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI
OBJETO: Seleção de propostas visando ao Registro de Preços para Contratação de empresa especializada para Elaboração de Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, bem como a manutenção preventiva e corretiva, instalação, desinstalação, remanejamento de equipamentos de ar condicionado e aquisição de peças e acessórios para as diversas marcas de equipamentos.
I – DA ALTERAÇÃO DE PRAZO – Fica acrescido 12 (doze) meses, passando o prazo contratual para 24 (vinte e quatro) meses, alterando a cláusula 7.1 do
contrato originário.
II – DA ALTERAÇÃO DO PREÇO GLOBAL – Fica acrescido o valor de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), passando a importar o presente contrato,
o valor global de R$ 8.190,00 (oito mil cento e noventa), alterando a clausula 7.1 do contrato.
III – Ficam mantidas as demais disposições contratuais.
Balneário Camboriú, 15 de outubro de 2021.
SAMARONI BENEDET

CONTRATO 085/2021 – FMS

Publicação Nº 3359889

CONTRATO 085/2021 – FMS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2021 - FMS
Órgão: Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA: NITROGEN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CNPJ: 18.030.457/0001-80
OBJETO: Fornecimento de Nitrogênio Líquido Medicinal (incluindo cessão em comodato de cilindros) para suprir a necessidade do Núcleo
de Atenção ao Idoso - NAI
VALOR GLOBAL: R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reias)
Despesa: 190
PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
Balneário Camboriú/SC, 14/10/2021
SAMARONI BENEDET
Secretário de Compras

CONTRATO 127/2021

Publicação Nº 3359100

Contrato n° 127/2021-PMBC.
Dispensa de Licitação n° 019/2021 - PMBC
Órgão: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.
Contratada: FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO ECONÔMICOS – FEPESE
CNPJ: 83.566.299/0001-73..
Objeto: Contratação de Empresa para prestação de serviços para realização de Processo Seletivo de Provas e Títulos, destinado a prover
Cadastro Reserva para Admissão em Caráter Temporário (ACT), do quadro de pessoal do Magistério Público Municipal para o ano letivo de
2022, profissionais do quadro da Secretaria Municipal de Saúde e do Quadro do Administrativo Público Municipal para atuar nas demais
secretarias da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, a critério da Secretaria de Gestão Administrativa para os anos de 2021/2022.
Valor Global: R$ 1.114.220,00 (um milhão cento e quatorze mil e duzentos e vinte reais).
Despesa: 382 e 340.
Prazo Contratual: 180 dias.
Balneário Camboriú – SC, 20/10/2021.
FEPESE:
PRESIDENTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LIMA, CPF N° 005.296.729-87.
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO: MAURO DOS SANTOS FIUZA, CPF N°029.958.169-15.
SAMARONI BENEDET
Secretário de Compras.
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DECISÃO ADMINISTRATIVA

Publicação Nº 3358963

DECISÃO ADMINISTRATIVA
Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar nº 51.550/2021, instaurado através da Portaria SGA/GSGA nº 053/2021, cuja manifestação
constante do Relatório Final da Comissão de Processo Administrativo versa sobre a aplicação da penalidade de SUSPENSÃO em desfavor da
servidora investigada, senhora L.V.C.V, ocupante do cargo de emprego público de Agente Comunitário de Saúde – PACS.
1. Após a devida análise dos autos, restou comprovado o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa, bem como
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quanto a penalidade sugerida. Portanto, entendo por acatar na íntegra os termos do
Relatório Final acima citado e, com base no artigo 249 da Lei Municipal nº 1.069/91, DECIDIR pela aplicação imediata da penalidade de
SUSPENSÃO, visto estar dentro da alçada de competência deste Secretário.
2. Intime-se a interessada da decisão proferida.
3. Registre-se
Eduardo Krewinkel
Secretário de Gestão Administrativa

INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021 - FUMTUR

Publicação Nº 3359817

INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021 - FUMTUR
OBJETO: Cota de patrocínio para promover o Projeto Visite Balneário Camboriú E Região Costa Verde e Mar.
VALOR: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
PRAZO CONTRATUAL: 10 meses
CONTRATADA: Balneário Camboriú Convention & Visitors Bureau
CNPJ:CNPJ: 04.994.164/0001-32.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/1993 e demais alterações.
SAMARONI BENEDET
Secretário de Compras
21 de setembro de 2021

LEI N.º 4.581, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359981

LEI N.º 4.581, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
“Altera e revoga dispositivos que especifica, da Lei Municipal nº 4.099, de 06 de fevereiro de 2018, e dá outras providências.”
Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º O § 2° do art. 4º da Lei Municipal nº 4.099, de 06 de fevereiro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4° ……………………………….
…………………….…………………..
§ 2º Todas as concessões administrativas dependerão de autorização legislativa específica, bem como, as concessões de bens públicos
necessárias para ocorrer a PPP deverão obedecer ao inciso VI, do art. 29 da Lei Orgânica do Município de Balneário Camboriú.” (NR)
Art. 2° O art. 5° da Lei Municipal nº 4.099, de 06 de fevereiro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5° A gestão do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas será realizada pelo Comitê Gestor de Parcerias Público Privadas –
CGPPP, vinculado ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo, que definirá as prioridades quanto à implantação, expansão, melhoria, gestão
ou exploração de bens, serviços, atividades, infraestruturas, estabelecimentos ou empreendimentos públicos.” (NR)
Art. 3° O art. 6° da Lei Municipal nº 4.099, de 06 de fevereiro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6° Fica instituído o Comitê Gestor do Programa Municipal de Parcerias Público- Privadas para atuar como instância consultiva de dirigentes no âmbito da BC Investimentos.
Parágrafo Único. A composição, o regimento interno e o respectivo funcionamento do Comitê objeto do caput deste artigo, será regulamentado por Decreto do Chefe do Poder Executivo.” (NR)
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Art. 4° O caput do art. 7° e §§ 2°, 4° e 5° da Lei Municipal nº 4.099, de 06 de fevereiro de 2018, passam a vigorar com a seguinte redação,
mantendo-se inalterados os demais dispositivos:
“Art. 7° Caberá ao Comitê Gestor:
…………………….…………………..
§ 2º A participação no Comitê não será remunerada, sendo considerada serviço público relevante.
…………………….…………………..
§ 4º Caberá à BC Investimentos S.A, na qualidade de Secretaria-Executiva do Comitê Gestor, executar as atividades operacionais e de
coordenação das parcerias público-privadas, inclusive na gestão e acompanhamento dos contratos celebrados pela Administração Pública
direta e indireta do município de Balneário Camboriú e das fases de estruturação e modelagem dos projetos de PPP a serem submetidos
para apreciação do Comitê Gestor e posterior licitação, bem como assessorar o Comitê Gestor do programa ora instituído na execução de
suas competências e divulgar os conceitos e metodologias próprios dos contratos de parcerias público-privadas.
§ 5º O Comitê Gestor enviará para a Câmara Municipal os relatórios de desempenho dos contratos de parceria público-privada, assim como
apresentará em audiência pública, semestralmente, até o último dia dos meses de junho e dezembro, todo o detalhamento das atividades
desenvolvidas e desempenhadas no âmbito dos contratos de parceria público-privada no quadrimestre anterior, bem como os resultados
alcançados em favor do Município.” (NR)
Art. 5º O Capítulo III, da Lei Municipal nº 4.099, de 06 de fevereiro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:
CAPÍTULO III
DA UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PARCERIAS PÚBLICOPRIVADAS
Art. 6° O artigo 8º da Lei nº 4.099, de 06 de fevereiro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8° A BC Investimentos S.A, sociedade de economia mista por ações, inscrita no CNPJ sob nº 82.614.090/0001-75, com sede e foro na
cidade de Balneário Camboriú, cuja instituição foi autorizada pela Lei Municipal nº 253, de 05 de março de 1974, vinculada ao Gabinete do
Prefeito para fins de controle finalístico, conforme estabelecido no art. 85, inciso II, § 1º da Lei Orgânica, passa a ser a Unidade Executiva
do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas do Poder Executivo Municipal de Balneário Camboriú, a qual compete:
I – promover e atrair investimentos em Balneário Camboriú;
II – desenvolver e implementar políticas públicas para o desenvolvimento econômico, social, cultural, artístico, tecnológico, científico, religioso e temático;
III – apoiar eventos promocionais ou neles investir, no País e no exterior;
IV – fomentar um ambiente de negócios da indústria audiovisual no município; V – participar de eventos e feiras onde promovam Balneário
Camboriú;
VI – atuar como “film comission”, facilitando as filmagens e promovendo a imagem da cidade de Balneário Camboriú;
VII – desenvolver e apoiar ações de formação, capacitação e requalificação nas áreas correlatas;
VIII – participar de fundos de investimentos do audiovisual;
IX – administrar, titular e explorar economicamente ativos municipais, assim como identificar e articular oportunidades de exploração eficiente dos mesmos;
X – estruturar projetos de parcerias público-privadas, concessões comuns e de permissão, no âmbito da Administração Direta e Indireta do
Poder Executivo, dar garantias ou assumir obrigações;
XI – auxiliar e apoiar tecnicamente o Município na realização de investimentos em infraestrutura e nos serviços públicos municipais em geral;
XII – desenvolver e gerenciar projetos estratégicos da Administração Pública;
XIII – estruturar e implementar operações com vistas à captação de recursos financeiros junto ao mercado financeiro ou de capitais, lastreados ou não nos ativos integrantes do seu patrimônio, para a viabilização de investimentos considerados estratégicos pelo Poder Executivo
Municipal;
XIV – promover projetos e firmar parcerias relacionados com o desenvolvimento econômico, social, sustentabilidade, cidades inteligentes
e inovação;
XV – alienar, alugar, conservar, manter, reformar ou ampliar seus bens, em especial aqueles recebidos do Município em aporte de capital e
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aqueles locados para uso da Administração Municipal;
XVI – auxiliar o município na captação de recursos financeiros, podendo, para tanto, colocar no mercado obrigações de emissão própria,
receber, adquirir, alienar e dar em garantia os ativos, créditos, títulos e valores mobiliários da Empresa;
XVII – realizar investimentos em empreendimentos considerados estratégicos pelo Município;
XVIII – promover e estimular a interação e cooperação internacional de Balneário Camboriú com outras cidades para compartilhamento de
conhecimento, tecnologias e projetos; captação de recursos, financiamentos externos e atração de investimentos;
XIX – qualificar, agregar valor e dar eficiência ao uso dos ativos públicos voltados para o provimento de infraestrutura e serviços à sociedade
através de parcerias público- privadas, concessões de uso comum e de direito real de uso, permissão de uso, arrendamento e alienações;
XX – executar projetos que lhe forem atribuídos pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú;
XXI – promover eventos, cursos, seminários que promovam conteúdo e conhecimento para o desenvolvimento econômico e inovação;
XXII – elaborar, coordenar e implementar programas para o desenvolvimento do empreendedorismo e da inovação em Balneário Camboriú;
XXIII – coordenar e manter a Sala do Empreendedor, assim como outros espaços voltados para atender, assessorar e capacitar para o empreendedorismo e novas tecnologias;
XXIV – estimular e fomentar um ambiente de negócios mais inovador e competitivo e a atração de empresas com base em tecnologia e
inovação para Balneário Camboriú;
XXV – organizar com a sociedade civil a criação de um conselho consultivo; e
XXVI – atuar em outras atividades relacionadas ao Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas.
Parágrafo único. Para consecução de suas finalidades, observará a sua função social, na forma prevista no art. 27 da Lei Federal nº 13.303,
de 30 de junho de 2016.” (NR)
Art. 7° O caput do art. 11 da Lei Municipal nº 4.099, de 06 de fevereiro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação, mantendo-se
inalterados os demais dispositivos:
“Art. 11. Para a consecução de seus objetivos, a BC Investimento S.A poderá:” (NR)
Art. 8° O art. 13 da Lei Municipal nº 4.099, de 06 de fevereiro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 13. A BC Investimentos S.A poderá, para consecução de seus objetivos, celebrar convênios com órgãos e entidades da Administração
Municipal e contratar, observada a legislação pertinente, serviços especializados de terceiros.” (NR)
Art. 9º O art. 16 da Lei Municipal nº 4.099, de 06 de fevereiro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a destinar o montante de até R$ 936.165,52 (novecentos e trinta e seis mil, cento e sessenta
e cinco reais e cinquenta e dois centavos) do Orçamento Anual, a título de aporte de capital, bem como promover a cessão sem ônus de
servidores de seu quadro efetivo à BC Investimentos S.A, através de termo de cooperação técnico, com o objetivo de cumprir com as finalidades para qual a empresa foi instituída, em especial, as estabelecidas no art. 8º desta Lei.” (NR)
Art. 10. Ficam revogados os incisos I ao VII e §§ 1° e 2°, do art. 6°, e os arts. 9º, 10, 12, 14, e os incisos I ao III do art. 16 da Lei Municipal
nº 4.099, de 06 de fevereiro de 2018, e as alíneas “a”, “f” e “g” do art. 5°, bem como o art. 10 da Lei Municipal n° 253, de 05 de março
de 1974.
Art. 11. Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a expedir regulamentação necessária ao fiel cumprimento da presente Lei, através de
Decreto.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Balneário Camboriú (SC), 20 de outubro de 2021, 172º da Fundação, 57º da Emancipação.
FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
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Balneário Gaivota
Prefeitura
EXTRATO ADITIVO ATA 1-04/2021-FMS

Publicação Nº 3359206

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE BALNEÁRIO GAIVOTA
ADITIVO DE REEQUILIBRIO
EXTRATO DE ADITIVO ATA
1º TERMO DE ADITIVO ATA Nº 04/2021/FMS
OBJETO: Fica reequilibrado os valores unitários dos itens: 146 (FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EG) passou de R$ 1,25
para R$ 1,60. Do item 147 (FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G) passou de R$ 1,11 para R$ 1,42. Do item 148 (FRALDA
GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M) passou de R$ 1,00 para R$ 1,28. Do item 149 (FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO
P) passou de R$ 1,14 para R$ 1,39.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO GAIVOTA através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADA: MAYCON WILL IRELI.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Balneário Gaivota/SC, 20 de outubro de 2021.
Daiane Daboit da Rosa Melo Secretaria Municipal Saú.
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Balneário Piçarras
Prefeitura
LEI ORDINARIA 830

Publicação Nº 3359079

LEI ORDINÁRIA Nº 830/2021
Tiago Maciel Baltt, Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos
os habitantes desde município que o Plenário da Câmara de Vereadores Aprovou e eu Sanciono a seguinte Lei:
Dispõe sobre a proibição de ingestão, manuseio e comercialização de bebidas alcoólicas, bem como todo e qualquer produto fumígeno,
derivado ou não do tabaco, cigarro eletrônico, narguilé dentro dos ginásios, campos, arenas e centros poliesportivos públicos durante os
eventos esportivos e dá outras providências.
Art. 1º Fica proibida a ingestão, manuseio e comercialização de bebidas alcoólicas, bem como todo e qualquer produto fumígeno, derivado
ou não do tabaco, cigarro eletrônico, narguilé dentro dos ginásios, campos, arenas e centros poliesportivos públicos durante os eventos
esportivos.
§1º Para os fins dessa lei, considera-se:
I - Ginásios públicos: os recintos fechados destinados a prática esportiva e de propriedade do município;
II – Centros poliesportivos públicos: recintos abertos ou fechados destinados a prática de várias modalidades esportivas e de propriedade
do município.
§2º A proibição referida no caput se estende apenas ao ambiente interno, nos ambientes fechados, e dentro da área de realização dos
jogos, para os campos abertos e os localizados na faixa de areia da praia, que sejam mantidas ou que estejam sediando evento esportivo
promovidos pelo poder público.
§3º A proibição mencionada no caput do artigo compreende o período anterior, durante e posterior à realização de evento esportivo no
referido local.
Art. 2º - O descumprimento ao disposto nesta Lei sujeitará o representante legal da concessão de uso as seguintes infrações:
I – retirada do usuário do ambiente esportivo;
II – retirada do usuário do ambiente esportivo e multa no valor de 50 (cinquenta) UFMs, em caso de reincidência;
III – cassação do direito de utilização do espaço por prazo de 6 (seis) meses.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Balneário Piçarras, 20 de outubro de 2021.
TIAGO MACIEL BALTT
Prefeito Municipal

PORTARIA 620/2021

Publicação Nº 3359366

PORTARIA N.º 620/2021
TIAGO MACIEL BALTT, Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, no uso de suas atribuições e prerrogativas que lhe concede o artigo 90,
inciso V e VII, combinado com o inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, COLOCA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, a servidora Sra. SCHEILA KERSCHBAUM, no cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 11581,
com posse em 06 de outubro de 2021 e com as prerrogativas e competências que lhe concede a legislação deste município.
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE
Balneário Piçarras (SC), 01 de outubro de 2021
Tiago Maciel Baltt
Prefeito Municipal
A presente Portaria foi registrada na Secretaria de Administração, publicada no Diário Oficial dos Municípios.
Adm. Marcelo A. Crivelatti
Secretário Municipal de Administração
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Publicação Nº 3358212

PORTARIA N.º 621/2021
TIAGO MACIEL BALTT, Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, no uso de suas atribuições e prerrogativas que lhe concede o artigo 90,
inciso V e VII, combinado com o inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, DESIGNA, a Servidora, Sra. CAMILA ASSINI, portadora do RG sob o
nº 6.220.511 SSP/SC, CPF sob o nº 091.952.579-26, Carteira de Habilitação nº 06848094934, Categoria AB, ocupante do cargo em efetivo
de Agente de Combate as Endemias, para conduzir o veículo VW/NOVO GOL TL MCV, Ano 2018 Placa nº QIX2598, Categoria OFICIAL,
pertencente a Secretaria Municipal de Saúde.
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE
Balneário Piçarras (SC), 01 de outubro de 2021.
A presente Portaria foi registrada na Secretaria de Administração, publicada no Diário Oficial dos Municípios.
Adm. Marcelo A. Crivelatti
Secretário Municipal de Administração
Conforme designação do Decreto 015/2021

PORTARIA 631/2021

Publicação Nº 3358218

PORTARIA N.º 631/2021
TIAGO MACIEL BALTT, Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, no uso de suas atribuições e prerrogativas que lhe concede o artigo 90,
inciso V e VII, combinado com o inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:
Art. 1º Designar a Sra. FABIANE ENGELMANN QUINTINO, , matrícula nº 3221, ocupante do cargo efetivo de Contadora; a Sra. MARIA DE
FÁTIMA PEDRO, matrícula nº 1014, ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo Auxiliar e o Sr. LEANDRO HÉLIO BURLIN, matrícula
nº 3395, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo III e como apoio jurídico o Sr. RAFAEL ALT SANTOS DE CHAVES, matrícula nº
11534, ocupante do cargo efetivo de Procurador; para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Sindicância Investigativa,
destinada a apurar, no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, os fatos de que trata Sindicância nº 003/2021, bem como,
os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos..
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE
Balneário Piçarras (SC), 14 de outubro de 2021.
Tiago Maciel Baltt
Prefeito Municipal
A presente Portaria foi registrada na Secretaria de Administração, publicada no Diário Oficial dos Municípios.
Adm. Marcelo A. Crivelatti
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 636/2021

Publicação Nº 3359380

PORTARIA N.º 636/2021
TIAGO MACIEL BALTT, Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, no uso de suas atribuições e prerrogativas que lhe concede o artigo 90,
inciso V e VII, combinado com o inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:
Art. 1º Nomear a Equipe Técnica de Análise para acompanhamento e avaliação de propostas do Edital de Credenciamento de Oficineiros
nº 0001/2021 para credenciamento de interessados na realização de oficinas livres em equipamentos da Fundação Municipal de Cultura.
Art. 2º Ficam designados os seguintes servidores para compor a Equipe e, suas respectivas funções, quais sejam:
Membro Coordenador: Iria Lucia Quintino – Matrícula nº 5885
Membro: Danielle Heidenreich Garcia – Matrícula nº 8560
Membro: Josiane Konno de Freitas – Matrícula nº 3054
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE E
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CUMPRA-SE
Balneário Piçarras (SC), 15 de outubro de 2021.
Tiago Maciel Baltt
Prefeito Municipal
A presente Portaria foi registrada na Secretaria de Administração e Fazenda, publicada no Diário Oficial dos Municípios.
Adm. Marcelo A. Crivelatti
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 639/2021

Publicação Nº 3359369

PORTARIA N.º 639/2021
TIAGO MACIEL BALTT, Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, no uso de suas atribuições e prerrogativas que lhe concede o artigo 90,
inciso V e VII, combinado com o inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, COLOCA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, o servidor Sr.
DOUGLAS JOHN, no cargo efetivo de Auxiliar Administrativo 3, com matrícula nº 11845, com a imediata posse e com as prerrogativas e
competências que lhe concede a legislação deste município.
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE
Balneário Piçarras (SC), 18 de outubro de 2021
Tiago Maciel Baltt
Prefeito Municipal
A presente Portaria foi registrada na Secretaria de Administração, publicada no Diário Oficial dos Municípios.
Adm. Marcelo A. Crivelatti
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 640/2021

Publicação Nº 3358220

PORTARIA N.º 640/2021
TIAGO MACIEL BALTT, Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, no uso de suas atribuições e prerrogativas que lhe concede o artigo 90, inciso V e VII, combinado com o inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, NOMEIA para o cargo de ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO, junto
a Fundação Municipal de Cultura, o Sr. MAURÍCIO OSLAJ, com a imediata posse e com as prerrogativas e competências que lhe concede a
legislação deste município.
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE
Balneário Piçarras (SC), 18 de outubro de 2021
Tiago Maciel Baltt
Prefeito Municipal
A presente Portaria foi registrada na Secretaria de Administração, publicada no Diário Oficial dos Municípios.
Adm. Marcelo A. Crivelatti
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 643/2021

Publicação Nº 3359371

PORTARIA N.º 643/2021
TIAGO MACIEL BALTT, Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, no uso de suas atribuições e prerrogativas que lhe concede o artigo 90,
inciso V e VII, combinado com o inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, REVOGA, o ato instituído pela Portaria 102/2021 de 04 de janeiro de
2021, a conseguinte EXONERAÇÃO, do cargo em comissão de CHEFE DE REGULAÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, com carga
horária de 40 (quarenta) horas semanais, com as atribuições pertinentes junto a Secretaria Municipal de Saúde, a Sra. GEOVANE MARIA
BENTO MELIES, com a imediata exoneração e com as prerrogativas e competências que lhe concede a Legislação deste Município.
REGISTRE-SE
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PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE
Balneário Piçarras (SC), 19 de outubro de 2021.
Tiago Maciel Baltt
Prefeito Municipal
A presente Portaria foi registrada na Secretaria de Administração, publicada no Diário Oficial dos Municípios.
Adm. Marcelo A. Crivelatti
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 644/2021

Publicação Nº 3359378

PORTARIA N.º 644/2021
TIAGO MACIEL BALTT, Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, no uso de suas atribuições e prerrogativas que lhe concede o artigo 90,
inciso V e VII, combinado com o inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, NOMEIA para o do cargo em comissão de CHEFE DE REGULAÇÃO DO
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, com as atribuições pertinentes à Secretaria Municipal de Saúde, a Sra. IDIANE MARTINS ALVES, com
a imediata posse e com as prerrogativas e competência que lhe concede a legislação deste Município.
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE
Balneário Piçarras (SC), 20 de outubro de 2021.
Tiago Maciel Baltt
Prefeito Municipal
A presente Portaria foi registrada na Secretaria de Administração, publicada no Diário Oficial dos Municípios.
Adm. Marcelo A. Crivelatti
Secretário Municipal de Administração

PRORROGAÇÃO DE ABERTURA PP 047/2021 PMBP

Publicação Nº 3359381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 069/2021 – PMBP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2021 – PMBP
PRORROGAÇÃO DA DATA DE ABERTURA
Fundamento: Lei Federal nº 10.520, Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Pregão Presencial, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, visando a contratação de assessoria técnica especializada na área de gestão de convênios e orientação na elaboração de propostas para obtenção de
recursos do Governo Federal, Estadual, Instituições Financeiras Nacionais e Internacionais, e assessoria técnica para o apoio e orientação de
servidores municipais na operacionalização dos programas como Plataforma +Brasil, SIMEC, SISMOB e SIGEF, conforme as especificações
e condições estabelecidas neste edital e seus anexos. Valor total estimado R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais). Recebimento dos Envelopes até: 03/11/2021 às 09h. Data da Sessão Pública: 03/11/2021 às 09h, na Secretaria de Administração, situada na Avenida Emanoel
Pinto, nº 1655, Centro, Balneário Piçarras/SC. O edital na íntegra encontra-se no endereço acima citado ou no site balneariopicarras.atende.
net. Balneário Piçarras (SC), 19 de outubro de 2021. Tiago Maciel Baltt - Prefeito Municipal.

TA 015 AO CONTRATO 005/2018 FUNSAN

Publicação Nº 3358945
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 35AFE682BF787F98E655019A2888E85C341DF9D6

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PIÇARRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
TERMO ADITIVO 015/2021 DE 20/10/2021
CONTRATO Nº 005/2018 FUNSAN DE 11/09/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018 FUNSAN
TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 003/2018 FUNSAN
HOMOLOGADO EM 11/09/2018
O presente contrato é decorrente do Processo Licitatório nº 004/2018 – Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº
003/2018-FUNSAN, Conforme solicitação através do Ofício 826/2021 e justificativa técnica encaminhados pela Secretaria Municipal de
Planejamento e Desenvolvimento Econômico Sustentável, ratificado pela Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de
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Fazenda de Balneário Piçarras e deferido pelo Parecer nº 295/2021 da Procuradoria Geral deste Município, documentos anexos a este termo, fica acrescido o valor de R$ 14.725,97 (quatorze mil, setecentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos) ao referido contrato.
Balneário Piçarras, 20 de outubro de 2021.
Construtora e Incorporadora Jaraguá LTDA.
Orli Carlos Ferreira Junior – Gestor do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental.

TERMO DE HOMOLOGACAO PREGAO 054/2021 PMBP

Publicação Nº 3358354

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2795DAC277AF24D8A395C0C444718BF6D2E18666

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PIÇARRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078/2021 - PMBP
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2021 – PMBP
HOMOLOGADO EM 20/10/2021

O Município de Balneário Piçarras/SC, através da Secretaria de administração, com fundamento na lei nº 8.666/93, de 21/06/1993, e suas
alterações, torna público termo de homologação referente à futura aquisição de gradil com construção dos elementos de fundação, viga
baldrame e instalação, conforme especificações e condições estabelecidas no edital e seus anexos. Conforme condições e especificações
estabelecidas no edital e seus anexos. O valor total de homologação é de R$2.554.000,00 (Dois milhões, quinhentos e cinquenta e quatro
mil reais). Registrado no TCE com a chave: 2795DAC277AF24D8A395C0C444718BF6D2E18666
Balneário Piçarras, 20 de outubro de 2021.
Tiago Maciel Baltt - Prefeito Municipal de Balneário Piçarras (SC).
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LEI 832 PORTEIRA ADENTRO

Publicação Nº 3359339

PREFEITURA DE BALNEÁRIO PIÇARRAS

Gabinete do Prefeito
LEI ORDINÁRIA Nº 832/2021

Tiago Maciel Baltt, Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes desde município que
o Plenário da Câmara de Vereadores Aprovou e eu Sanciono a seguinte Lei:
INSTITUI E REGULAMENTA O PROGRAMA “PORTEIRA ADENTRO” O ATENDIMENTO
E INCENTIVO AOS AGRICULTORES E SITIANTES DO MUNICIPIO DE BALNEÁRIO
PIÇARRAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º. Fica homologada a criação do "PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO”, que autoriza
o poder executivo a efetuar os serviços a seguir especificados, com máquinas,
equipamentos do Município ou contratados, instituindo o programa municipal de incentivo
aos produtores rurais, mediante pagamento pecuniário, com a observância das regras
contidas nesta leis, sendo o objetivo:
I-O Fortalecimento da agricultura familiar e agronegócio no município;
II-Parceria e adoção de práticas de preservação ambiental nas propriedades rurais;
III-O incentivo e expansão do turismo rural e ecológico;
IV-A parceria público privado, com incentivo ao desenvolvimento;
V-A participação da entidade publica de forma ativa com os munícipes;
Art. 2º. Fica autorizado o Chefe do poder Executivo a efetuar serviços a seguir
especificados, com máquinas, equipamentos e mão de obra do município ou contratado
sob a LEI 8666/93, mediante o pagamento de preço público observadas as normas
estabelecida nesta lei, com o objetivo de fomentar e incentivar a área da agricultura.
I-Serviços consoantes a terraplenagem;
II-Abertura, manutenção, conservação, patrolamento de estradas, acessos, vielas, becos
a dentro de propriedade de agricultores e sitiantes deste município;
III- Realização de sistema de drenagem, sem o fornecimento de material, somente de hora
máquina.
IV-Fornecimento de equipamento para transporte de base de macadame, brita, barro e
outros materiais que atenda a construção de vias de acesso.
Avenida Emanoel Pinto, nº 1655 - Centro – Balneário Piçarras – SC – CEP 88.380-000 Tel.: (47) 3347-4747
Home-page https://balneariopicarras.atende.net
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PREFEITURA DE BALNEÁRIO PIÇARRAS

Gabinete do Prefeito

V-Construção e limpeza de estradas e acessos, limpeza de açudes ou lagoas em
funcionamento;
VI-Outros serviços que possam trazer melhorias para as propriedades rurais, dentro das
possibilidades e disponibilidade de equipamentos da secretária de serviços urbanos
rurais.
§ 1º: Os serviços desenvolvidos através do programa criado nesta Lei poderão ser
prestados diretamente com máquinas e equipamentos de propriedade do Município, ou
terceirizados, nos termos da Lei Federal n. 8666/93, podendo ainda ser utilizados
máquinas e equipamentos recebidos de outros órgãos federais ou estaduais, mediante
convênio.
§ 2º: Para a realização das atividades discriminadas nos incisos I e II com exceção à
limpeza, é necessária a apresentação da autorização ambiental no ato do pedido de
inscrição ao serviço.
§ 3º: A prestação dos serviços será concedida aos produtores rurais no limite estipulado
de até 10 (dez) horas de máquinas por contratação.
Art. 3º. Para se beneficiar do referido programa, o requerente deverá atender aos
seguintes requisitos:
I- Ser proprietário, posseiro legal da gleba,
II-Ser proprietário legal do imóvel no modelo condomínio de lote, em área de rural do
município;
III- Ter como renda principal as atividades de agricultura e afins;
IV- Ter domicilio residencial na cidade de Balneário Piçarras;
V- Apresentar as CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO MUNICIPAL;
VI- Apresentar as licenças ambientais quando cabível ao serviço, sendo este de
responsabilidade exclusiva do proprietário do imóvel;
VII-Quando for o caso, apresentar Memorial Descritivo sucinto do projeto a ser
incentivado, com ART, e quando necessário, o respectivo Licenciamento ambiental;
Parágrafo único: Quando a atividade prever o licenciamento ambiental, é de
responsabilidade do proprietário do imóvel, buscar, fornece e/ou apresentar as licenças
ambientais, no âmbito de construção de dique, abertura de vala, terraplenagem e outras
atividades que se enquadrem na legislação vigente, passível de regulamentação
ambiental.
Avenida Emanoel Pinto, nº 1655 - Centro – Balneário Piçarras – SC – CEP 88.380-000 Tel.: (47) 3347-4747
Home-page https://balneariopicarras.atende.net
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PREFEITURA DE BALNEÁRIO PIÇARRAS

Gabinete do Prefeito

Art. 4º fica estabelecido que a prioridade de atendimento é o agricultor, havendo a
disponibilidade de equipamento e tempo, será atendendo os demais munícipes,
moradores da região rural, conforme artigo da presente lei.
Art. 5° Fica estabelecidos os limites de serviços por hora trabalhada, sendo:
§ 1º A prestação dos serviços será concedida aos produtores rurais no limite estipulado
de até 10 (dez) horas totais por vez de contratação;
§ 2º O limite máximo de 10 horas por vez, refere-se à utilização de apenas uma máquina
ou o somatório de serviços de máquinas diferentes.
§ 3º A contratação de equipamento para transporte de material (macadame, barro etc),
fica fixado no limite de até 5 horas.
Art. 6° Fica estabelecido os parâmetros para solicitação dos serviços, bem como a ordem
democrática para atender o agricultor interessado na prestação de serviço, preservando
o princípio da igualdade e isonomia.
I-O munícipe deverá preencher o requerimento (modelo em anexo) de solicitação do
serviço público.
II-Será emitido a uma guia para pagamento, de acordo com as informações colocada no
requerimento;
III-O munícipe solicitante só poderá ser beneficiado pelo programa caso cumpra os
requisitos estabelecido na referida legislação;
IV-Caso haja alguma pendência que impeça a solicitação do serviço, o interessado deverá
primeiramente regularizar a situação, e somente após isto, sua solicitação de serviço será
cadastrada e contemplada conforme o cronograma estabelecido pela secretaria;
V-O produtor que utilizar o limite estipulado de horas, equipamentos/máquinas e ou
material de um determinado serviço, só poderá realizar uma nova solicitação após a
regularização e será atendido conforme cronograma e solicitação.
VI-Caso o produtor não utilize todas as horas estipuladas em um determinado serviço,
este poderá realizar outra solicitação até que o limite de horas equipamento/máquinas e
ou material seja atingida.
VII-O produtor deverá realizar a solicitação do serviço com antecedência mínima de 5 dias
antes do atendimento, tendo em vista que o cronograma será semanal, de subsequência.
VIII-Solicitações posteriores ao prazo determinado no inciso (V) serão cadastradas, mas
somente serão contempladas com o serviço, no período subsequente em que as
máquinas retornarem para esta Região.
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Parágrafo único: Para os serviços de patrola (motoniveladora), trator carregadeira e rolo
compactador, os serviços serão realizados obedecendo à programação da Secretaria de
Obras e conforme as máquinas estiverem realizando trabalhos na comunidade do
agricultor inscrito.
Art. 7° Fica estabelecido que o atendimento ao agricultor, será realizado por ondem de
solicitação, sendo que nos casos, onde temos solicitação de serviço próximos, este
poderá ser atendido conforme decisão do gestor da pasta, visando sempre a otimização
dos recursos públicos, sendo:
§ 1º Os serviços de interesse público terão prioridade sobre os particulares.
§ 2º Os serviços de emergência terão prioridade sobre os demais.
§ 3º Os serviços de emergência caracterizam-se pela necessidade de: desobstruir vias
públicas e acessos as propriedades, causadas por desmoronamentos de solo; viabilizar a
retirada de cargas vivas e enterro de animais mortos, reconstruir taludes de barragens,
tanques e açudes destruídos por enchentes ou com risco de rompimento e situações
similares às descritas acima que exijam tais serviços.
§ 4º Em casos de emergência, os maquinários necessários para o serviço serão
deslocados para este local, independentemente do serviço que estiverem realizando.
Art. 8° Fica estabelecido que é de responsabilidade do beneficiário a conferencia das
horas trabalhada, conforme assinatura na ficha de “controle hora máquina e operador”
(modelo em anexo).
§ 1º: O beneficiário se responsabilizara sobre a prestação dentro de sua propriedade e
quando o equipamento estiver a serviços de sua propriedade, estando a cargos do referido
conferindo o horímetro de máquina, e ou km rodado.
§ 2º: Não será contabilizado o transporte, fora de propriedade e até a propriedade, bem
como a distância e quilometragem rodante;
§ 3 º Para transporte de material, será contabilizado a distância a partir da propriedade,
bem como o retorno da mesma;
Art. 9° A secretaria de obras, tem a autonomia de retirar o maquinário de uma propriedade
antes do término do serviço em casos de necessidade de conserto ou manutenção
periódica, conforme programação da Secretaria.
§ 1º Após o conserto e/ou manutenção á máquina deverá retornar à mesma propriedade,
caso os serviços ainda estiverem sendo realizados ou seguir para outra propriedade de
outra Região/ propriedade conforme a programação.
§ 2º Os solicitantes que pedirem serviços de máquinas que estiverem quebradas deverão
aguardar o conserto do equipamento para serem beneficiados, respeitando o cronograma
de atendimento estabelecido pela secretaria.
§ 3º Quando o equipamento solicitado, não estiver disponível no quadro de equipamentos
próprios, e não estiver disponível por contratação de processo licitatório, o solicitante
deverá aguardar até a regularização do mesmo seja sanado.
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Art. 10 Fica estabelecido que o PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO fornecerá
equipamentos por hora de trabalho, por equipamento.
§ 1º O munícipe agricultor, pagará o valor de 50% do preço médio de mercado nos
equipamentos próprios, com a finalidade de custeio de manutenção, combustível,
transporte e mão de obra, tendo em vista que o agricultor pagará por hora trabalhada,
conforme tabela em anexo;
§ 2º A atualização dos preços por equipamento será regulamento via decreto municipal
anualmente;
Art. 11 Os equipamentos do PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO, serão utilizados para
fins exclusivamente agrícola ficando vedada a utilização para outras finalidade, não
especificada na presente Lei, vedado ainda o empréstimo de equipamentos.
Art. 12 Os equipamentos, maquinas e implementos só poderão ser usados em serviços
para os quais estejam tecnicamente capacitados, sendo vedado a autorização, ou o uso
do equipamento de forma a colocar o operador, o equipamento, e ou a vida de outros em
risco. O uso, o desvio, ou o atendimentos para atividades arriscadas e inadequado, fica
sob a pena de responder por danos causado ao bem público, bem como demais sanções
administrativas.
Art. 13 O serviços a serem realizados, devem preservar o equipamento público, sendo totalmente livre de
tocos, pedras e afloramento de rochas e quaisquer outros materiais que possam danificar os equipamentos,
e ou colocar em risco o operador e outros.

Art. 14 Fica estabelecido a recusa por parte do gestor e/ou operador, sob avaliação de
técnico, de operar em local que possam comprometer o equipamentos, como os citados
no Art°12 e 13 º, bem como locais pantanosos, alagados e etc.
Art. 15 Quando o equipamento disponível for de aquisição por meio de processo licitatório,
estabelecido pela Lei 8666/93, será aplicado o preço do processo licitatório vigente do
exercício, podendo ser regulamento por decreto municipal.
Art. 16 Ficam impedidos de receber os benefícios previstos nesta Lei, os agentes públicos
municipais, da administração direta e indireta e autarquia, membros dos Poderes
Executivo e Legislativo do Município de Balneário Piçarras, mesmo que sejam
proprietários, posseiros a qualquer título e agricultores.
Art. 17 As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação própria
do orçamento vigente e exercício subsequentes.
Art. 18 Fica estabelecido que a presente lei, será regulamentada via decreto municipal.
Art. 19 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Balneário piçarras 20 de outubro de 2021.
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TIAGO MACIEL BALTT
Prefeito Municipal
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LEI ORDINÁRIA Nº 831/2021

Tiago Maciel Baltt, Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes desde município que o
Plenário da Câmara de Vereadores Aprovou e eu Sanciono a seguinte Lei:
Declara de Utilidade Pública através da lei 655/2018 a ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO
MEIO AMBIENTE SELVAGE MATA ATLANTICA e dá outras providências
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a declarar de Utilidade
Pública a ASSOCIACAO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE SELVAGE MATA
ATLANTICA com o CNPJ 31.859.187/0001-07, iniciou as atividades em 27/07/2010. A
principal atividade dessa empresa é Atividades de Associações de Defesa de Direitos
Sociais. Situada na estrada Morro Alto, S/N Morro Alto - Balneário Piçarras – SC, neste
Município de Balneário Piçarras, Estado de Santa Catarina, tendo além das obrigações
com o município, o que consta em seu Estatuto.
Art. 2º As despesas decorrentes com a execução desta Lei, correrão por conta da dotação
orçamentária vigente.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Balneário Piçarras 20 de outubro de 2021.

TIAGO MACIEL BALTT
Prefeito Municipal
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Câmara Municipal
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021 – CMBP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021
– CMBP SISTEMA REGISTRO DE PREÇO
Publicação Nº 3358650

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A4D2774D1CF0142F5A05F37912D002BA087A4340

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO PIÇARRAS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021 – CMBP
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 – CMBP
SISTEMA REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2021 CMBP DE 20/10/2021
A Câmara Municipal de Balneário Piçarras com fundamento na lei nº 8.666/93, de 21/06/1993, e suas alterações, torna público termo de
homologação acerca de futura contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, envolvendo manutenção preventiva, com elaboração e execução do Plano De Manutenção, Operação E Controle De Sistemas De Climatização (PMOC); e
manutenção corretiva dos aparelhos, equipamentos e sistemas de ar condicionado, com estimativa de reposição de peças, materiais, componentes e acessórios de forma continuada e sem dedicação de mão de obra exclusiva, a fim de atender a demanda da Câmara Municipal
de Balneário Piçarras, conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I, no valor total de R$ 104.750,00 (cento e
quatro mil, setecentos e cinquenta reais).
Empresa: SCHAPPO CLIMATIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 36.938.034/0001-79
Balneário Piçarras, 20 de outubro de 2021.
Jorge Luiz da Silva – Presidente Câmara de Vereadores.
Registrado no TCE com a chave: A4D2774D1CF0142F5A05F37912D002BA087A4340

ERRATA I EXTRATO DE TERMO ADITIVO 002/2021 CONTRATO 001/2021

Publicação Nº 3358662

ERRATA I
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 002/2021
Estado de Santa Catarina
Município de Balneário Piçarras
CÂMARA MUNICIPAL DE PIÇARRAS
Licitação: Dispensa de Licitação Nº 001/2021
Contrato nº: 001/2021
Contratante: Câmara de Vereadores de Balneário Piçarras
Contratado: Posto de Gasolina São Miguel LTDA
CNPJ: 80.933.658/0001-95
ONDE SE LÊ:
Contrato nº: 002/2021
LEIA-SE:
Contrato nº: 001/2021
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Balneário Rincão
Prefeitura
DECRETO Nº 072/2021

Publicação Nº 3358931

DECRETO Nº 072, DE 26 DE AGOSTO DE 2021.
Declara de utilidade pública áreas de terra dos imóveis com matrículas nº 1.173 e 14.333, ambas do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Içara/SC.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BALNEÁRIO RINCÃO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI do artigo 84 e inciso V do art. 21 da
Lei Orgânica do Município e Decreto-Lei Federal 3.365 de 21 de julho de 1941;
DECRETA:
Art. 1º Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação ou doação, total ou parcial, as seguintes áreas:
I - uma área de 102,24m², que é parte de uma área total da Matrícula sob nº 1.173 (Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Içara/
SC), com os seguintes limites e confrontações:
NORTE: 8,90 metros com Vilmar João Anastácio – Lote nº 04 da quadra nº 306, Loteamento Candido – Matrícula nº 7.866 (Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Içara/SC);
SUL: 8,10 metros com Irio Marcelo – Lote nº 02 da quadra nº 306, Loteamento Candido – Matrícula nº 14.332 (Ofício de Registro de Imóveis
da Comarca de Içara/SC);
LESTE: 12,01 metros com Área Remanescente do Lote nº 03 da quadra nº 306, Loteamento Candido – Matrícula nº 1.173 (Ofício de Registro
de Imóveis da Comarca de Içara/SC);
OESTE: 12,00 metros com terras de Hilário Zanatta.
II - uma área de 100,30m², que é parte de uma área total da Matrícula sob nº 14.333 (Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Içara/
SC), com os seguintes limites e confrontações:
NORTE: 8,00 metros com Irio Marcelo – Lote nº 02 da quadra nº 306, Loteamento Candido – Matrícula nº 14.332 (Ofício de Registro de
Imóveis da Comarca de Içara/SC);
SUL: 10,00 metros com a Rua Criciúma;
LESTE: 12,47 metros com Área Remanescente do Lote nº 01 da quadra nº 306, Loteamento Candido – Matrícula nº 14.333 (Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Içara/SC);
OESTE: 12,00 metros com terras de Hilário Zanatta.
Art. 2º A declaração de utilidade pública das referidas áreas tem como objetivo a regularização de trecho de logradouro municipal.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Balneário Rincão/SC, 26 de agosto de 2021.
JAIRO CELOY CUSTÓDIO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração em 26 de agosto de 2021.
RAMIRES LINO
Secretário de Administração e Finanças
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Publicação Nº 3359804

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7A4A3CE7DBBDCCEDED9114EB5982540CFE8BBD20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/FMS/2021.
Tipo: MENOR PREÇO global
Data e horário da sessão de abertura: 10/11/2021 às 14h00min.
Local: Prefeitura Municipal de Balneário Rincão/SC, situado na Avenida Leoberto Leal, 1071, Centro, do Município de
Balneário Rincão - SC.
Objeto: Contratação de empresa especializada em treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, com referências na área de
saúde pública, para serviços de treinamento das equipes ESF (Estratégia Saúde da Família) e com apoio técnico especializado
para o aperfeiçoamento de pessoal e apoio institucional da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Balneário
Rincão/SC.
Edital: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras
Materiais e Patrimônio do Município de Balneário Rincão, na Avenida Leoberto Leal, 1071, Centro, do Município de Balneário
Rincão
SC,
no
horário
das
13:00
as
19:00
horas,
ou
através
do
endereço
eletrônico:
http://balneariorincao.impactolicitacoes.com.br/#/publico/licitacoes ou pelo site www.balneariorincao.sc.gov.br no link
Licitações/Editais.
Obs: Conforme Decreto Nº. 038/2020 de 12/04/2020.
Art. 3º. O expediente do setor de licitações será das 13:00 às 19:00 horas, realizando o atendimento por agendamento e
através de e-mail.
§2º Nesse período, serão permitidos o protocolo de impugnação e recursos através do seguinte e-mail:
licitação@baneariorincao.sc.gov.br, com todos os documentos definidos no edital e na legislação vigente.
§3º Será obrigatório o uso de máscaras durante a sessão de licitação, sob pena de não participação e desclassificação do
certame caso a presença seja indispensável.
Balneário Rincão – SC, 20 de Outubro de 2021.
Pregoeira
Gisele Ferreira.
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Publicação Nº 3359883

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0DCD32C420474BB7D38054FBB3C96F5D5E9A8A6F

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Tomada de Preços Nº. 095/PMBR/2021
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL.
Data e horário da sessão de abertura: 16/11/2021 às 14h00min.
Local: Prefeitura Municipal de Balneario Rincão/SC, situado na Avenida Leoberto Leal, 1071, Centro, do Município de
Balneario Rincão - SC.
Objeto: Contratação de empresa do ramo pertinente para execução das “Obras de Construção Civil de: Item 01: Reforma e
Ampliação do C.E.I Cantinho do Rincão – Urussanga Velha; Item 02: Muro de vedação, passeios e estacionamento na
Escola Arroio – Centro; Item 03: Circulação Coberta de acesso na Escola Amélia de Souza – Barra Velha”, no município
de Balneário Rincão/SC.
Edital: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras
Materiais e Patrimônio do Município de Balneário Rincão, na Avenida Leoberto Leal, 1071, Centro, do Município de Balneário
Rincão
SC,
no
horário
das
13:00
as
19:00
horas,
ou
através
do
endereço
eletrônico:
http://balneariorincao.impactolicitacoes.com.br/#/publico/licitacoes ou pelo site www.balneariorincao.sc.gov.br no link
Licitações/Editais.
Obs: Conforme Decreto Nº. 038/2020 de 12/04/2020.
Art. 3º.
§2º Nesse período, serão permitidos o protocolo de impugnação e recursos através do seguinte e-mail:
licitação@baneariorincao.sc.gov.br, com todos os documentos definidos no edital e na legislação vigente.
§3º Será obrigatório o uso de máscaras durante a sessão de licitação, sob pena de não participação e desclassificação do
certame caso a presença seja indispensável.
Balneário Rincão – SC, 20 de Outubro de 2021.
ADROALDO FARACO
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
(Assinado no Original)
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Publicação Nº 3359402

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº. 012/FMS/2021;
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATADA : FLB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato a prestação, por parte da CONTRATADA, dos serviços de
publicidade e propaganda para a CONTRATANTE, de acordo com o art. 2º., da Lei 12.232/2010, assim definidos Valor
Global: R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais).
ASSINATURA: 15/10/2021
SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custodio - Prefeito Municipal e pela empresa o Sr. Lucas Azevedo
Borges.
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Publicação Nº 3359557

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº. 014/SAMAE/2021;
CONTRATANTE: SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Balneário Rincão
CONTRATADA: FLB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato a prestação, por parte da CONTRATADA, dos serviços de
publicidade e propaganda para a CONTRATANTE, de acordo com o art. 2º., da Lei 12.232/2010, assim definidos:
Valor Global: R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais).
ASSINATURA: 15/10/2021
SIGNATÁRIOS: pelo SAMAE o Sr. Guilherme Marcelino da Silva – Diretor Presidente e pela empresa o Representante
o Sr. Lucas Azevedo Borges.
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Prefeitura
CONTRATO 37/2021

Publicação Nº 3359253

MUNICÍPIO DE BARRA BONITA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 37/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO 101/2021
DATA CONTRATO: 20 de outubro de 2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARRA BONITA/SC, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Buenos Aires, centro, Barra
Bonita/SC, inscrito no CGC/MF sob o nº. 01.612.527/0001-30, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr AGNALDO DERESZ, brasileiro, casado, portador do CPF nº 016.532.949-14 e da Carteira de Identidade sob RG nº 3526025.
CONTRATADO: R.G. MOTORES ELETRICOS LTDA, com sede à Rua ALOISIO KLEIN, Bairro São Luiz, Município de Barra Bonita/SC, CEP:
89909-000.
OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento de material e mão de obra especializada para execução de instalação elétrica em baixa
tensão em barracão industrial localizado na Rua Três de Maio, centro, conforme projeto anexo.
VALOR: Pela execução dos serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ R$111.958,24 (cento e onze mil novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos), condições estas do 1º colocado, conforme Art. nº 64 parágrafo 2º.
EXECUÇÃO: Prazo para execução do contrato será IMEDIATO, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.
VIGÊNCIA: Prazo de vigência do CONTRATO é até 31/01/2021.
AGNALDO DERESZ
Contratante

CONTRATO 38/2021

Publicação Nº 3359207

MUNICÍPIO DE BARRA BONITA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 38/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO 113/2021
DATA CONTRATO: 20 de outubro de 2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARRA BONITA/SC, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Buenos Aires, centro, Barra
Bonita/SC, inscrito no CGC/MF sob o nº. 01.612.527/0001-30, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr AGNALDO DERESZ, brasileiro, casado, portador do CPF nº 016.532.949-14 e da Carteira de Identidade sob RG nº 3526025.
CONTRATADO: E.B INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n°.00.212.337/0001-62,
com sede SC 386 KM 26, Área Industrial Descanso/SC.
OBJETO: Execução de projetos elétricos em rede de distribuição seguindo padrão da Celesc Distribuição S.A na área industrial Linha Polaca.
VALOR: Pela execução dos serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 16.994,11 (dezesseis mil novecentos e
noventa e quatro reais e onze centavos), condições estas do 1º colocado, conforme Art. nº 64 parágrafo 2º.
EXECUÇÃO: Prazo para execução do contrato será IMEDIATO, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.
VIGÊNCIA: Prazo de vigência do CONTRATO é até 31/01/2021.
AGNALDO DERESZ
Contratante

RESOLUÇÃO Nº 008/2021, 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359259

RESOLUÇÃO Nº 008/2021, 20 de outubro de 2021.
“Dispõe sobre a Concessão de incentivos do Programa de Desenvolvimento Econômico do Município de Barra Bonita-SC”
DIRCEU BERNARDI, Presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico – CDE de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal nº 595/2011 e Decreto Municipal 1314/2021;
Considerando o disposto nos art. 1, art.2, art. 3, Art. 9 da lei Municipal nº 595/2011 e considerando o aprovado por unanimidade dos membros do Conselho, conforme ata nº 005/2021 de 13 de outubro de 2013;
RESOLVE,
Art. 1 – Fica estabelecido a concessão de incentivo de terraplanagem para a construção terraplanagem para a construção de 02 (duas)
pocilgas para terminação de suínos com área construída de 100X10,30 metros cada em alvenaria, conforme Projeto de investimentos devidamente aprovado e requerimento de serviços terraplanagem, apresentados pelo Sr. Vanderlei Reginatto.
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 131

Art. 2 – O incentivo/subsídios aprovado a ser concedido representa até cinco por cento (5%) do orçamento de investimentos da obra de R$
1.053.336,44, sendo realizado em horas maquinas da Secretaria de Viação Obras e Serviços Urbanos, sendo retroescavadeira hidráulica,
caminhão basculante, rolo compactador, motoniveladora e pá carregadeira, limitando-se o incentivo até o valor de cinquenta e dois mil e
seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos (R$ 52.666,82) em horas máquina.
Art. 3 – A prestação dos serviços de hora maquinas deverão serem executados mediante a fiscalização da Secretaria Municipal de viação,
Obras e Serviços Urbanos, bem como o controle de horas realizadas e a apresentação do relatório dos serviços executados ao setor competente, ficando de responsabilidade do produtor o fornecimento do material necessário.
Art. 4 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Barra Bonita, em 20 de outubro de 2021.
Dirceu Bernardi 			
Elias Rost
Presidente do CDE 		
Secretaria do CDE
Registra-se e Publique-se
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Bela Vista do Toldo
Câmara Municipal
PORTARIA Nº 40-A/2021

Publicação Nº 3358557

PORTARIA Nº 40-A DE 22 DE SETEMBRO DE 2021.
MARCOS ANTONIO KOGI, Presidente da Câmara de Vereadores de Bela Vista do Toldo, no uso de suas atribuições legais e Constitucionais:
RESOLVE
Art. 1° - EXONERAR a funcionária ELIZIANE APARECIDA DE LIMA, que ocupa o cargo comissionado de CONSULTORA JURÍDICA da Câmara
de Vereadores de Bela Vista do Toldo.
Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Bela Vista do Toldo, SC, 22 de setembro de 2021.
Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
MARCOS ANTONIO KOGI
Presidente
MAÍRA MIZWA
1ª secretaria
Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria Legislativa desta Casa, na data supra.
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Belmonte
Prefeitura
PREGÃO PRESENCIAL 54/2021

Publicação Nº 3358974
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 304C58F54AD4DCF9259E9E2DDB3BFE8F76616869

MUNICIPIO DE BELMONTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2021
Registro de Preços
1.1.

Objeto: registro de preços para futura e eventual

contratação de empresa para serviço de elaboração de
diversos projetos de engenharia, no município de BelmonteSC, pelo período de até 12 (doze) meses após a data da
homologação,

conforme

especificações

e

condições

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, Recebimento dos
envelopes de documentação e propostas até às 08h00min do
dia 04/11/2021, no Dpto. De Licitações da Prefeitura
Municipal, a Rua Engenheiro Francisco Passos, 133,
iniciando a fase de lances às 08h10min do mesmo dia.
Informações pelo fone (049) 3625 0066.
Belmonte/SC, 20 de outubro de 2021.
Jair Antonio Giumbelli
Prefeito Municipal
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KM

2

Produto
TRANSPORTE EM VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS COM VEICULO VAN, COM
CAPACIDADE MAXIMA DE 15 E MINIMA DE 11 PASSAGEIROS, EXCETO MOTORISTA
TRANSPORTE EM VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS COM VEICULO MICRO-ONIBUS, COM
CAPACIDADE MAXIMA DE 27 E MINIMA DE 23 PASSAGEIROS, EXCETO MOTORISTA

3,45

Valor Unit.
3,00

Valor Unit.
4,80

2º PUBLICAÇÃO - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2021

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 02 de julho de 2021 a 02 de julho de 2022.
Benedito Novo (SC), 02 de julho de 2021
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA – Prefeita de Benedito Novo

Und
KM

Item
1

43702 - SANTA MARIA TURISMO LTDA

41521 - TDK TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Item
Und
Produto
3
KM
TRANSPORTE EM VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS COM VEICULO ONIBUS, COM
CAPACIDADE MAXIMA DE 44 PASSAGEIROS E MINIMA DE 40 PASSAGEIROS, EXCETO MOTORISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2021
ÓRGÃO GESTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO/SC
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS

PUBLICAÇÕES LEGAIS

21/10/2021 (Quinta-feira)
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Benedito Novo
Prefeitura

Publicação Nº 3358864
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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO - PP 147/2021

Publicação Nº 3358411

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
DATA: 20/10/2021 - HORÁRIO DE INÍCIO: 9:05 horas
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2021
LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 147/2021
FINALIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, CONSERTO E FORNECIMENTO DE PERSIANAS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.
No dia e horário supramencionados, realizou-se na sala de reuniões, na sede da Prefeitura Municipal de Benedito Novo, situada na Rua
Celso Ramos, 5.070, Centro, em Benedito Novo, sessão pública para a abertura e julgamento do certame licitatório na modalidade de Pregão Presencial, com a presença do Pregoeiro SÉRGIO DÁRIO PASQUALI e da Equipe de Apoio JOICE APARECIDA COSTA e MARLI KLITZKE
SCHMIDT todos nomeados através da Portaria nº 236/2021. Aberta a sessão, verificou-se que protocolou e entregou os envelopes até o
horário estipulado somente a empresa PERSIANAS CRISDAN LTDA. Foram conferidos com os presentes todos os envelopes protocolados
para certificar-se de que os mesmos permanecem lacrados, sem nenhum tipo de violação. Em seguida, iniciou-se a fase de credenciamento,
tendo a empresa apresentado os respectivos documentos. Após a análise e rubrica da documentação do credenciamento por parte do Pregoeiro, assim como pela Equipe de Apoio, a mesma foi disponibilizada aos demais presentes para análise e rubrica. Encerrada a análise por
parte do representante, o Pregoeiro abriu espaço para manifestação. Não houve qualquer questionamento sobre a referida documentação.
No entender do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, a documentação do Credenciamento foi apresentada conforme exigido no edital, estando
o representante presente credenciado e podendo manifestar-se durante a sessão, conforme a seguir:
Empresa
PERSIANAS CRISDAN LTDA

Representante
DANIEL DOS SANTOS

A empresa apresentou a Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial para comprovação da situação de MEI, ME ou EPP e poderá
fazer uso dos benefícios e das condições especiais previstas pela LC nº 123/2006 com a redação dada pela LC nº 147/2014. Nos termos
do item 3.9, alínea “a” do edital, efetuou-se consulta ao site: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ afim de verificar se a empresa acima,
encontra-se declarada inidônea, suspensa, ou impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública de qualquer natureza e esfera
governamental. Da consulta efetuada, nada foi constatado, estando a empresa apta a participar do certame. A empresa apresentou a Declaração de Habilitação conforme exigido no Edital, podendo ser acessados seus envelopes. Encerrou-se a fase de Credenciamento, sendo
iniciada a fase de abertura das Propostas de Preços. Procedida à abertura do envelope identificado como de Proposta de Preços, o Pregoeiro
analisou e rubricou os seus conteúdos e em seguida disponibilizou a proposta para que o representante presente fizesse o mesmo. O Pregoeiro abriu espaço para manifestação. Não houve manifestações. A proposta foi considerada aceita e classificada. Na sequência foi inserido o
valor da proposta no sistema e impresso o relatório classificatório anexo a esta Ata. Dando continuidade à sessão, iniciou-se a fase de Lances e negociação, passando-se à fase competitiva. O representante presente absteve-se de dar lances, alegando que sua proposta já seria
o máximo de desconto ofertado. Finalizada a fase competitiva da sessão, foi impresso o relatório Anexo da ATA onde o valor e a empresa
vencedora. A seguir, a Equipe de Apoio procedeu à abertura do envelope de Habilitação da licitante classificada como primeira colocada. O
Pregoeiro e a Equipe de Apoio analisaram e rubricaram todos os documentos de Habilitação, submetendo os mesmos à análise e rubrica do
representante presente. Após análise de todos o Pregoeiro abriu espaço para manifestação referente aos documentos de Habilitação. Não
houve manifestação. No entender do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, a documentação de habilitação apresentada pela empresa vencedora
encontra-se em conformidade com o exigido no Edital, sendo assim a empresa está HABILITADA e, portanto, DECLARADA VENCEDORA
do presente certame conforme relatório de classificação final anexo a esta ATA. O Pregoeiro questionou ao representante presente se há à
intenção de interpor recurso contra algum ato praticado durante a sessão. Não houve manifestação. Não havendo manifestação o Pregoeiro
declara renúncia ao direito de recurso, com fundamento nas alíneas, inciso e parágrafos dos Artigos 43 e 109 da Lei 8.666/93. Em seguida,
o Pregoeiro ADJUDICOU o lote do certame a empresa vencedora. Em seguida lavrou-se a presente ATA. Nada mais havendo digno de nota,
nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo está assinada por todos os presentes. Publique-se e encaminhe-se os autos para análise jurídica
e apreciação da Autoridade Superior.
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
SÉRGIO DÁRIO PASQUALI
Pregoeiro

JOICE APARECIDA COSTA
Equipe de Apoio

MARLI KLITZKE SCHMIDT
Equipe de Apoio

REPRESENTANTE PRESENTE:
PERSIANAS CRISDAN LTDA

CONVOCAÇÃO - ALESSANDRA SAMP

Publicação Nº 3359480

CONVOCAÇÃO
Prezado (a) Sr. (a):
ALESSANDRA SAMP
Pelo presente, estamos convocando Vossa Senhoria para comparecer junto à Prefeitura Municipal de Benedito Novo, para tratar de sua
CONTRATAÇÃO ao cargo de PROFESSOR I-20, aprovado (a) em 8º lugar, de acordo com a Classificação no Processo Seletivo 002/2021.
Comunicamos que o prazo para firmar o Termo de Interesse pela vaga é até 30 (trinta) dias a partir da publicação desta convocação.
O não comparecimento na data aprazada, ou, o comparecimento intempestivo, implicará na renúncia ao cargo.
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Certos de seu atendimento quanto ao acima exposto desde já agradecemos.
Benedito Novo, em 14 de outubro de 2021.
MARILIA PANOCH GIRARDI
Chefe da Divisão de Recursos Humanos
Ciente: ................................................................
(Candidato)
Data: ......./ ........... /.............

CONVOCAÇÃO - ELSON LIMA DA PAZ

Publicação Nº 3359479

CONVOCAÇÃO
Prezado (a) Sr. (a):
ELSON LIMA DA PAZ
Pelo presente, estamos convocando Vossa Senhoria para comparecer junto à Prefeitura Municipal de Benedito Novo, para tratar de sua
CONTRATAÇÃO ao cargo de MOTORISTA, aprovado (a) em 5º lugar, de acordo com a Classificação no Processo Seletivo 002/2021.
Comunicamos que o prazo para firmar o Termo de Interesse pela vaga é até 30 (trinta) dias a partir da publicação desta convocação.
O não comparecimento na data aprazada, ou, o comparecimento intempestivo, implicará na renúncia ao cargo.
Certos de seu atendimento quanto ao acima exposto desde já agradecemos.
Benedito Novo, em 06 de outubro de 2021.
MARILIA PANOCH GIRARDI
Chefe da Divisão de Recursos Humanos
Ciente: ................................................................
(Candidato)
Data: ......./ ........... /.............

CONVOCAÇÃO - JULIANA COMAN DE OLIVEIRA

Publicação Nº 3359481

CONVOCAÇÃO
Prezado (a) Sr. (a):
JULIANA COMAN DE OLIVEIRA
Pelo presente, estamos convocando Vossa Senhoria para comparecer junto à Prefeitura Municipal de Benedito Novo, para tratar de sua
CONTRATAÇÃO ao cargo de PROFESSOR I-40, aprovado (a) em 8º lugar, de acordo com a Classificação no Processo Seletivo 002/2021.
Comunicamos que o prazo para firmar o Termo de Interesse pela vaga é até 30 (trinta) dias a partir da publicação desta convocação.
O não comparecimento na data aprazada, ou, o comparecimento intempestivo, implicará na renúncia ao cargo.
Certos de seu atendimento quanto ao acima exposto desde já agradecemos.
Benedito Novo, em 14 de outubro de 2021.
MARILIA PANOCH GIRARDI
Chefe da Divisão de Recursos Humanos
Ciente: ................................................................
(Candidato)
Data: ......./ ........... /.............

LEI Nº 2.036/2021 - AUTORIZA A CESSÃO DO DIREITO REAL DE USO DE UMA ÁREA DE TERRAS DE PROPRIEDADE
DO MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO, LOCALIZADO NA RUA BELO HORIZONTE, NA LOCALIDADE DE ALTO
BENEDITO NOVO, EM FAVOR DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN

Publicação Nº 3359494

Lei n° 2.036, de 20 de outubro de 2021.
Autoriza a Cessão do Direito Real de Uso de uma Área de Terras de Propriedade do Município de Benedito Novo, localizada na Rua Belo
Horizonte, na localidade de Alto Benedito Novo, em favor da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN.
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA, Prefeita de Benedito Novo - SC, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de
Vereadores votou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Município de Benedito Novo, autorizado a ceder gratuitamente a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN,
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direito real de uso de uma área de terras contendo aproximadamente 80 m² (oitenta metros quadrados), localizado em terreno de propriedade do Município de Benedito Novo, situado no lado par da Rua Belo Horizonte, na localidade de Alto Benedito Novo, Município de Benedito
Novo, cujo imóvel está registrado sob matrícula nº 7.794, do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Timbó - SC.
Art. 2º - A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN, utilizará o imóvel cedido para a perfuração e instalação de poço artesiano para adução ou tratamento de água bruta subterrânea para abastecimento público.
Parágrafo Único - As obras de instalação do poço e da edificação de local apropriado para realização das atividades de cloração e fluoretação
da água pela CASAN, deverão obedecer ao cronograma estabelecido no termo de cessão de uso a ser celebrado entre as partes, sob pena
da revogação automática deste.
Art. 3º - Revogada ou encerrada a presente cessão de uso, as benfeitorias lançadas sobre o imóvel ficarão incorporadas ao patrimônio do
Município de Benedito Novo, sem direito à retenção ou indenização.
Art. 4º - As demais condições para a cessão constarão de termo a ser firmado entre as partes.
Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Município de Benedito Novo, aos 20 de outubro de 2021.
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA
Prefeita de Benedito Novo
Esta Lei foi publicada pela forma regulamentar.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 2021/002

Publicação Nº 3358295

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 2021/002
(ATENDIMENTOS PACIENTES COM SUSPEITA/CONFIRMAÇÃO DE COVID-19)
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O HOSPITAL E MATERNIDADE OASE E O MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO,
PARA COOPERAÇÃO FINANCEIRA AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO EXCLUSIVO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SUSPEITA/CONFIRMAÇÃO DE COVID-19.
HOSPITAL E MATERNIDADE OASE, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº. 86.377.553/0002-64, com sede na Rua Germano
Brandes Sênior,690, Centro, cidade de Timbó/SC, representado por OSVALDO TRISOTTO, inscrito no CPF nº 010.661.709-59, adiante denominado simplesmente CONVENIADO, e o Município de BENEDITO NOVO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº.
83.102.780/0001-08, com sede na Rua Celso Ramos, nº 5070, Bairro Centro, Cidade de Benedito Novo (SC), representada por sua Prefeita
a Sra. ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA, inscrito sob CPF: 576.876.259-00, doravante denominado simplesmente de CONVENENTE,
resolvem, de comum acordo, celebrar este QUARTO TERMO ADITIVO, mediante as seguintes considerações e condições:
Considerando que este Convênio tem por objeto a execução pelo CONVENIADO, para a “INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE
TODAS AS ATIVIDADES DE PRONTO SOCORRO PARA ATENDIMENTO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EXCLUSIVO DE PACIENTES COM
SUSPEITA E/OU CONFIRMAÇÃO DE CORONAVÍRUS (COVID-19), a ser executado em local próprio, específico e segregado fisicamente do
atual pronto socorro, também localizado no complexo situado á rua Germano Brandes Sênior, 690, em horário integral (24 horas diárias),
ininterrupto e durante os 7 dias da semana.
Considerando que de acordo com os órgãos oficiais (em especial dos técnicos do Ministério da Saúde, a partir da análise/observação da
curva de evolução a nível mundial/nacional/estadual/regional/local), os casos no Estado de Santa Catarina continuam ativos, que uma parte
da população continua sendo contaminada pela COVID-19 e que os pacientes continuam buscando atendimento médico hospitalar no setor
do Pronto Socorro de Síndrome Respiratória.
Considerando o fato da administração municipal sempre zelar e prezar pela total execução de suas atividades, especialmente no que tange
a área de saúde;
Considerando que a manutenção das atividades e dos serviços de pronto socorro, especialmente para atendimento dos pacientes com
suspeita/confirmação de COVID-19, são realmente necessárias e imprescindíveis ao pleno e integral desempenho, funcionamento, operacionalização e manutenção das atividades relacionadas ao atendimento da saúde municipal;
Considerando existir expressa previsão para prorrogação do prazo (ARTIGO 13º -DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO);
Considerando que o CONVENIADO possuem mão de obra habilitada, material, instalações e estrutura física, sendo que já executam o serviço de pronto socorro convencional e internação necessário à continuidade do serviço, estando tecnicamente aptos a assumir de forma
integral e exclusiva e temporária, todas as atividades e serviços de pronto socorro e internação para fins específicos de atendimento dos
pacientes com suspeita/conformação de COVID-19 do município de Benedito Novo;
Considerando que a interrupção na execução das referidas atividades acarreta ônus, encargos, prejuízo e problemas de ordem pública e
administrativa, principalmente quanto ao atendimento de saúde à comunidade;
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DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO
Fica alterado por este QUARTO TERMO ADITIVO, o prazo previsto no ARTIGO 13º DA VIGÊNCIA do referido convênio, sendo prorrogado
de 01/11/2021 a 31/12/2021.
DA RATIFICAÇÃO
Ficam mantidas e ratificadas todas as demais condições estabelecidas no Convênio celebrado entre o Município de Benedito Novo e o Hospital e Maternidade OASE.
Por estarem assim, justas e acertadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença
de 2 (duas) testemunhas.
Timbó (SC), 05 de outubro de 2021.
______________________________ 			__________________________________________
MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO 				
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
CNPJ: 83.102.780/0001-08 				
CNPJ: 83.102.780/0001-08
Prefeito (a) 						ALEXANDRA GUIDARINE STORTTI
ARRABEL A. L. MURARA
________________________________
HOSPITAL E MATERNIDADE OASE
CNPJ: 86.377.553/0002-64
OSVALDO TRISOTTO
Testemunhas:
Nome:
CPF:

Nome:
CPF:
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PE 120/2021

Publicação Nº 3359412
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E77831324415CFC9C5DE7BE841EF27F41DBC09BD

PREFEITURA DE BENEDITO NOVO
CNPJ: 83.102.780/0001-08
Rua Celso Ramos, 5.070 – Centro - Benedito Novo - SC
CEP: 89.124-000 – FONE/FAX (47) 3385-0487
E-mail: licitacao@beneditonovo.sc.gov.br
Home Page: www.beneditonovo.sc.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão: 120/2021
Afigurando-me que a licitação epigrafada se encontra regularmente desenvolvida dentro dos
parâmetros legais, está em ordem e não há impugnações ou recursos pendentes de julgamento
e, restando ainda presente o interesse na contratação/compra que deu ensejo à instauração do
processo, HOMOLOGO o procedimento de que se cogita em favor da empresa vencedora:
97896 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
Item
Produto
Unidade
1
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO ARTICULADO UNIDADE
COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: NOVO ANO / MODELO 2021; - EQUIPADO COM
MOTOR DIESEL TURBO DE 4 CILINDROS COM
POTÊNCIA MÍNIMA DE 110HP; - CABINE FECHADA
ROPS/FOPS COM AR CONDICIONADO; - PESO
OPERACIONAL MÍNIMO DE 11.500KG; - CILINDRO
LISO COM TRAÇÃO E LARGURA DE NO MÍNIMO
2.100MM + KIT PATA (PÉ DE CARNEIRO); FREQÜÊNCIA DE NO MÍNIMO 30 HZ; ; - IMPACTO
DINÂMICO TOTAL DE NO MÍNIMO 31.000 (TRINTA E
UM MIL) KGF; - CAPACIDADE TEÓRICA DE SUBIR EM
RAMPA COM VIBRAÇÃO DE NO MINIMO 45%; CARGA LINEAR ESTÁTICA DE NO MÍNIMO 30.0
KG/CM; - INDICADORES DE COMBUSTÍVEIS,
TEMPERATURA DO MOTOR, PRESSÃO DO ÓLEO DO
MOTOR, ÓLEO HIDRÁULICO E FILTRO DE AR; ALAVANCA DE CONTROLE COM NEUTRO, SELETOR
DE VELOCIDADE, ALARME SONORO DE RÉ; CAPACIDADE
DE
TANQUE
QUE
GARANTA
AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 20 HORAS DE SERVIÇO
EM ALTA ROTAÇÃO (CONSIDERANDO UM TANQUE
DE NO MÍNIMO 250 LITROS COM CONSUMO MÉDIO
DE 12 LITROS POR HORA); - FREIO DE
ESTACIONAMENTO NO EIXO TRASEIRO E NO ROLO; FREIO DE EMERGÊNCIA A DISCO NO EIXO TRASEIRO E
NO ROLO; - PNEUS TIPO TRAÇÃO DAS RODAS
TRASEIRAS; - GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE
FABRICAÇÃO, DE MONTAGEM E FUNCIONAMENTO
DE 01 (UM) ANO SEM LIMITES DE HORAS, CONTADAS
A PARTIR DA ENTREGA TÉCNICA, CONFORME
TERMOS DE GARANTIA DO FABRICANTE

Marca
XCMG

Qtde
1

Valor Unitário
R$ 489.000,00

Total do Fornecedor:

Valor Total
R$ 489.000,00

R$ 489.000,00

Benedito Novo/ SC, 20 de outubro de 2021.

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA
Prefeita de Benedito Novo
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Biguaçu
Prefeitura
CONVOCAÇÃO SEMAD Nº 058 EDITAL 002/2020

Publicação Nº 3359131

CONVOCAÇÃO Nº 058 – Edital 002/2020
A Secretaria Municipal de Administração, no uso das atribuições, CONVOCA o candidato aprovado no Processo Seletivo SEMAD Edital
002/2020, abaixo relacionado para comparecer na Rua: Praça Nereu Ramos, Nº 90 – Bairro: Centro – Biguaçu – SC, até o dia 27/10/2021,
munidos da Carteira de Identidade (original) para dar início ao processo de admissão.
O COMPARECIMENTO PESSOAL DO CANDIDATO ABAIXO RELACIONADO É INDISPENSÁVEL, NO PRAZO ACIMA MENCIONADO, ENTENDENDO-SE QUE O NÃO COMPARECIMENTO NO PRAZO SERÁ DITO COMO DESISTÊNCIA DA EXPECTATIVA DO DIREITO À VAGA. Após entrega
de documentos, incluído aprovação no exame pré-admissional, o candidato assinará o contrato e iniciará suas atividades.
Biguaçu, 18 de outubro de 2021.
SALMIR DA SILVA
Prefeito Municipal
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS V (SERVENTE) – 30H
004 – KARLA DE OLIVEIRA FERREIRA - Chamada de acordo com o art. 2º da Lei 1528 de 02 de maio de 2001.
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL – 30H
018 – MARIELE LUCIANO PERES - Chamada de acordo com o art. 2º da Lei 1528 de 02 de maio de 2001.

CONVOCAÇÃO SEMAD Nº 059 EDITAL 002/2020

Publicação Nº 3359132

CONVOCAÇÃO Nº 059 – Edital 002/2020
A Secretaria Municipal de Administração, no uso das atribuições, CONVOCA o candidato aprovado no Processo Seletivo SEMAD Edital
002/2020, abaixo relacionado para comparecer na Rua: Praça Nereu Ramos, Nº 90 – Bairro: Centro – Biguaçu – SC, até o dia 29/10/2021,
munidos da Carteira de Identidade (original) para dar início ao processo de admissão.
O COMPARECIMENTO PESSOAL DO CANDIDATO ABAIXO RELACIONADO É INDISPENSÁVEL, NO PRAZO ACIMA MENCIONADO, ENTENDENDO-SE QUE O NÃO COMPARECIMENTO NO PRAZO SERÁ DITO COMO DESISTÊNCIA DA EXPECTATIVA DO DIREITO À VAGA. Após entrega
de documentos, incluído aprovação no exame pré-admissional, o candidato assinará o contrato e iniciará suas atividades.
Biguaçu, 20 de outubro de 2021.
SALMIR DA SILVA
Prefeito Municipal
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS V (SERVENTE) – 30H
005 – NEOSITA APARECIDA CAMPOS - Chamada de acordo com o art. 2º da Lei 1528 de 02 de maio de 2001.
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL – 30H
019 – JESSICA VEBER - Chamada de acordo com o art. 2º da Lei 1528 de 02 de maio de 2001.

PORTARIA Nº 4035/2021

Publicação Nº 3359915

PORTARIA nº 4035 de 20 de outubro de 2021
Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender
Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), SUELEN CONFORTO, para desempenhar as
funções do cargo de ENFERMEIRO, com jornada de 30 horas semanais, para prestar serviços na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO,
da Secretaria Municipal de Saúde, aprovada no Processo Seletivo 004/2019, no período de 01/03/2021 a 31/08/2021, para não prejudicar as escalas de atendimento da equipe de enfermagem da UPA em face da exoneração da servidora efetiva Rosa Line Bittencourt em
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04/01/2021, conforme Portaria nº 2889/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/03/2021.
Biguaçu, 20 de outubro de 2021.
BRUNO CÉLIO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 4036/2021

Publicação Nº 3359916

PORTARIA nº 4036 de 20 de outubro de 2021
Admitir o (a) Servidor (a), e acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) NAÍDE MAZZA BEZERRA SIRTULI, em caráter temporário, de acordo com o artigo 1º da Lei 2749/2009
para atuar no Núcleo de Apoio de Saúde da Família (NASF), vinculado ao Governo Federal, para desempenhar as funções do cargo de
PSICÓLOGO, com jornada de 40 horas semanais, para prestar serviços no NASF, da Secretaria Municipal de Saúde, através da Chamada
Pública Nº 001/2021, no período de 27/09/2021 a 26/09/2022, para não prejudicar os serviços no NASF em face da exoneração da servidora
temporária Patrícia dos Prazeres Wagner em 15/09/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 27/09/2021.
Biguaçu, 20 de outubro de 2021.
BRUNO CÉLIO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 4037/2021

Publicação Nº 3359917

PORTARIA nº 4037 de 20 de outubro de 2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98, inciso VII da Lei Orgânica do
Município de 06 de setembro de 2010.
RESOLVE:
Art. 1º Fica retificada a Portaria nº 3922/2021, que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 1º Conceder exoneração a(o) servidor(a) VAGNER LUIZ KOMINKIEWICZ, ocupante do cargo temporário de PROFESSOR III - HISTÓRIA, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 08/10/2021.”
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 08/10/2021.
Biguaçu, 20 de outubro de 2021.
SALMIR DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4038/2021

Publicação Nº 3359918

PORTARIA nº 4038 de 20 de outubro de 2021
Admitir o (a) Servidor (a), de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) VAGNER LUIZ KOMINKIEWICZ, aprovado no Processo Seletivo n° 005/2021, de acordo com a Lei nº
1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, para desempenhar as funções do cargo
de PROFESSOR III - HISTÓRIA, com jornada de 20 horas semanais, para prestar serviços na Escola Básica Municipal Fernando Brugemann
Viegas de Amorim, da Secretaria de Educação, no período de 04/10/2021 a 23/12/2021, em substituição ao servidor efetivo Henrique Cignachi, matrícula nº 16410, que se encontra em licença para desempenho de mandato classista, no período de 27/08/2021 a 16/04/2023,
conforme Portaria nº 3247/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 04/10/2021.
Biguaçu, 20 de outubro de 2021.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação
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Publicação Nº 3359919

PORTARIA nº 4039 de 20 de outubro de 2021
Admitir o (a) Servidor (a), de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) VAGNER LUIZ KOMINKIEWICZ, aprovado no Processo Seletivo n° 005/2021, de acordo com a Lei nº
1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, para desempenhar as funções do cargo
de PROFESSOR III - HISTÓRIA, com jornada de 40 horas semanais, para prestar serviços na Escola Básica Municipal Fernando Brugemann
Viegas de Amorim, da Secretaria de Educação, no período de 08/10/2021 a 23/12/2021, em substituição ao servidor efetivo Henrique Cignachi, matrícula nº 16410, que se encontra em licença para desempenho de mandato classista, no período de 27/08/2021 a 16/04/2023,
conforme Portaria nº 3247/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 08/10/2021.
Biguaçu, 20 de outubro de 2021.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 4040/2021

Publicação Nº 3359921

PORTARIA nº 4040 de 20 de outubro de 2021
Admitir o (a) Servidor (a), de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) ROSIANI CUNHA DOS SANTOS, aprovada no Processo Seletivo n° 014/2021, de acordo com a Lei nº
1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, para desempenhar as funções do cargo de
PROFESSOR II – ENSINO FUNDAMENTAL, com jornada de 20 horas semanais, para prestar serviços na Escola Básica Municipal Professora
Ruth Faria dos Reis, da Secretaria de Educação, no período de 23/09/2021 a 23/12/2021, para cobrir cargo vago até que sobrevenha a posse
de um novo efetivo, obedecendo ao art. 8º, inciso IV, da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 23/09/2021.
Biguaçu, 20 de outubro de 2021.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 4041/2021

Publicação Nº 3359922

PORTARIA nº 4041 de 20 de outubro de 2021
Admitir o (a) Servidor (a), de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) ANA CECILIA AGOSTINI KUNDE, aprovada no Processo Seletivo n° 011/2021, de acordo com a Lei nº
1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, para desempenhar as funções do cargo
de PROFESSOR III – INGLÊS, com jornada de 10 horas semanais, para prestar serviços no Centro de Educação Infantil Municipal Professora
Lindóia Maria Souza de Faria, da Secretaria de Educação, no período de 04/10/2021 a 23/12/2021, para cobrir cargo vago até que sobrevenha a posse de um novo efetivo, obedecendo ao art. 8º, inciso IV, da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 04/10/2021.
Biguaçu, 20 de outubro de 2021.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação
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Publicação Nº 3359923

PORTARIA nº 4042 de 20 de outubro de 2021
Admitir o (a) Servidor (a), de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) GISELY KARINA CAPESTRANO SILVEIRA, aprovada no Processo Seletivo n° 014/2021, de acordo com a Lei
nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, para desempenhar as funções do cargo
de PROFESSOR II – ENSINO FUNDAMENTAL, com jornada de 40 horas semanais, para prestar serviços na ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL
PROFESSOR DONATO ALÍPIO DE CAMPOS, da Secretaria de Educação, no período de 13/10/2021 a 23/12/2021, para cobrir cargo vago
até que sobrevenha a posse de um novo efetivo, obedecendo ao art. 8º, inciso IV, da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 13/10/2021.
Biguaçu, 20 de outubro de 2021.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 4043/2021

Publicação Nº 3359924

PORTARIA nº 4043 de 20 de outubro de 2021
Admitir o (a) Servidor (a), de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO, aprovada no Processo Seletivo n° 005/2021, de acordo com a Lei nº
1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, para desempenhar as funções do cargo
de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS IV (MERENDEIRA), com jornada de 30 horas semanais, para prestar serviços no Centro de Educação
Infantil Municipal Recanto Feliz, da Secretaria de Educação, no período de 15/10/2021 a 23/12/2021, para cobrir cargo vago até que sobrevenha a posse de um novo efetivo, obedecendo ao art. 8º, inciso IV, da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 15/10/2021.
Biguaçu, 20 de outubro de 2021.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 4044/2021

Publicação Nº 3359925

PORTARIA nº 4044 de 20 de outubro de 2021
Admitir o (a) Servidor (a), de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) DÉBORA BIF, aprovada no Processo Seletivo n° 005/2021, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender
Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, para desempenhar as funções do cargo de AUXILIAR DE ENSINO,
com jornada de 30 horas semanais, para prestar serviços no Centro de Educação Infantil Municipal Cândido João de Aquino, da Secretaria
de Educação, no período de 13/10/2021 a 23/12/2021, para cobrir cargo vago até que sobrevenha a posse de um novo efetivo, obedecendo
ao art. 8º, inciso IV, da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 13/10/2021.
Biguaçu, 20 de outubro de 2021.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação
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Publicação Nº 3359926

PORTARIA nº 4045 de 20 de outubro de 2021
Admitir o (a) Servidor (a), de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) ALINE DE AMORIM PEREIRA, aprovada no Processo Seletivo n° 014/2021, de acordo com a Lei nº
1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, para desempenhar as funções do cargo
de ESPECIALISTA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS, com jornada de 20 horas semanais, para prestar serviços na Escola Básica Municipal
Fernando Brugemann Viegas de Amorim, da Secretaria de Educação, no período de 08/10/2021 a 23/12/2021, para cobrir cargo vago até
que sobrevenha a posse de um novo efetivo, obedecendo ao art. 8º, inciso IV, da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 08/10/2021.
Biguaçu, 20 de outubro de 2021.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 4046/2021

Publicação Nº 3359927

PORTARIA nº 4046 de 20 de outubro de 2021
Admitir o (a) Servidor (a), de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) ROMILDA COELHO THIEL DA COSTA, aprovada no Processo Seletivo n° 014/2021, de acordo com a Lei nº
1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, para desempenhar as funções do cargo
de ESPECIALISTA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS, com jornada de 40 horas semanais, para prestar serviços na Escola Básica Municipal
Fernando Brugemann Viegas de Amorim, da Secretaria de Educação, no período de 07/10/2021 a 23/12/2021, para cobrir cargo vago até
que sobrevenha a posse de um novo efetivo, obedecendo ao art. 8º, inciso IV, da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 07/10/2021.
Biguaçu, 20 de outubro de 2021.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 4047/2021

Publicação Nº 3359928

PORTARIA nº 4047 de 20 de outubro de 2021
Admitir o (a) Servidor (a), de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) SABRINA GUSSULI KRUEL, aprovada no Processo Seletivo n° 005/2021, de acordo com a Lei nº 1528/2001,
para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, para desempenhar as funções do cargo de AUXILIAR
DE ENSINO, com jornada de 40 horas semanais, para prestar serviços na Escola Básica Municipal Fernando Brugemann Viegas de Amorim,
da Secretaria de Educação, no período de 06/10/2021 a 23/12/2021, para cobrir cargo vago até que sobrevenha a posse de um novo efetivo,
obedecendo ao art. 8º, inciso IV, da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 06/10/2021.
Biguaçu, 20 de outubro de 2021.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação
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Publicação Nº 3359930

PORTARIA nº 4048 de 20 de outubro de 2021
Admitir o (a) Servidor (a), de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) JOSIANE APARECIDA SOARES, aprovada no Processo Seletivo n° 005/2021, de acordo com a Lei nº
1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, para desempenhar as funções do cargo de
AUXILIAR DE ENSINO, com jornada de 40 horas semanais, para prestar serviços na Escola Básica Municipal Fernando Brugemann Viegas
de Amorim, da Secretaria de Educação, no período de 08/10/2021 a 23/12/2021, para cobrir cargo vago até que sobrevenha a posse de um
novo efetivo, obedecendo ao art. 8º, inciso IV, da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 08/10/2021.
Biguaçu, 20 de outubro de 2021.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 4049/2021

Publicação Nº 3359932

PORTARIA nº 4049 de 20 de outubro de 2021
Admitir o (a) Servidor (a), de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) JOCENIR GOEDERT FERREIRA, aprovada no Processo Seletivo n° 005/2021, de acordo com a Lei nº
1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, para desempenhar as funções do cargo de
AUXILIAR DE ENSINO, com jornada de 40 horas semanais, para prestar serviços na Escola Básica Municipal Fernando Brugemann Viegas
de Amorim, da Secretaria de Educação, no período de 07/10/2021 a 23/12/2021, para cobrir cargo vago até que sobrevenha a posse de um
novo efetivo, obedecendo ao art. 8º, inciso IV, da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 07/10/2021.
Biguaçu, 20 de outubro de 2021.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 4050/2021

Publicação Nº 3359933

PORTARIA nº 4050 de 20 de outubro de 2021
Admitir o (a) Servidor (a), de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) GRASIANE ALDEMIRA DOS SANTOS WOLLINGER, aprovada no Processo Seletivo n° 005/2019, de acordo
com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, para desempenhar as funções
do cargo de PROFESSOR II – EDUCAÇÃO INFANTIL, com jornada de 20 horas semanais, para prestar serviços no Centro de Educação Infantil Municipal Maria de Lourdes Galliani, da Secretaria de Educação, no período de 15/09/2021 a 13/10/2021, em substituição a servidora
efetiva Daniela Campos Correa, matrícula nº 14689, que se encontra em licença para tratamento de saúde, no período de 15/09/2021 a
13/10/2021, conforme Processo nº 11415/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 15/09/2021.
Biguaçu, 20 de outubro de 2021.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação
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Publicação Nº 3359935

PORTARIA nº 4051 de 20 de outubro de 2021
Admitir o (a) Servidor (a), de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) ALINE CANDIDA MOISYN JAHN, aprovada no Processo Seletivo n° 005/2019, de acordo com a Lei nº
1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, para desempenhar as funções do cargo
de PROFESSOR III – GEOGRAFIA, com jornada de 20 horas semanais, para prestar serviços no EJA – Educação Jovens e Adultos, Escola
Básica Municipal Professor Donato Alípio de Campos, Escola Básica Municipal Olga de Andrade Borgonovo e Escola Básica Municipal Fernando Brugemann Viegas de Amorim, da Secretaria de Educação, no período de 23/09/2021 a 31/10/2021, em substituição a servidora
efetiva Carolina Gartner, matrícula nº 15358, que encontra-se afastada por pertencer ao grupo de risco Covid-19, no período de 04/02/2021
a 31/05/2021, conforme Processo nº 1015/2021, com renovação automática conforme Decreto nº 80/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 23/09/2021.
Biguaçu, 20 de outubro de 2021.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 4052/2021

Publicação Nº 3359936

PORTARIA nº 4052 de 20 de outubro de 2021
Admitir o (a) Servidor (a), de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) GRAZIELLA VIEIRA DA SILVA, aprovada no Processo Seletivo n° 005/2019, de acordo com a Lei nº
1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, para desempenhar as funções do cargo
de PROFESSOR II – ENSINO FUNDAMENTAL, com jornada de 20 horas semanais, período vespertino, para prestar serviços na Escola Básica
Municipal Olga de Andrade Borgonovo, da Secretaria de Educação, no período de 20/09/2021 a 23/12/2021, em substituição a servidora
efetiva Valdelice Maria da Silva, matrícula nº 10143, que se encontra readaptada, no período de 13/08/2021 a 31/12/2021, conforme Portaria nº 3469/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 20/09/2021.
Biguaçu, 20 de outubro de 2021.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 4053/2021

Publicação Nº 3359937

PORTARIA nº 4053 de 20 de outubro de 2021
Admitir o (a) Servidor (a), de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) SIRLEI ELEN MIGNONI, aprovada no Processo Seletivo n° 005/2019, de acordo com a Lei nº 1528/2001,
para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, para desempenhar as funções do cargo de PROFESSOR
II – ENSINO FUNDAMENTAL, com jornada de 20 horas semanais, período matutino, para prestar serviços na Escola Básica Municipal Olga
de Andrade Borgonovo, da Secretaria de Educação, no período de 20/09/2021 a 23/12/2021, em substituição a servidora efetiva Valdelice
Maria da Silva, matrícula nº 10143, que se encontra readaptada, no período de 13/08/2021 a 31/12/2021, conforme Portaria nº 3469/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 20/09/2021.
Biguaçu, 20 de outubro de 2021.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação
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Publicação Nº 3359939

PORTARIA nº 4054 de 20 de outubro de 2021
Admitir o (a) Servidor (a), de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) RAISA CECHIN TRILHA, aprovada no Processo Seletivo n° 011/2011, de acordo com a Lei nº 1528/2001,
para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, para desempenhar as funções do cargo de PROFESSOR III – ARTES, com jornada de 40 horas semanais, para prestar serviços no Centro de Educação Infantil Municipal Algodão Doce, da
Secretaria de Educação, no período de 22/09/2021 a 23/12/2021, em substituição a servidora efetiva Kethlin Luana Gusawa Hildebrandt,
matrícula nº 17406, que encontra-se afastada por pertencer ao grupo de risco Covid-19, no período de 05/05/2021 a 30/06/2021, conforme
Processo nº 4967/2021, com renovação automática conforme Decreto nº 80/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 22/09/2021.
Biguaçu, 20 de outubro de 2021.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 4055/2021

Publicação Nº 3359940

PORTARIA nº 4055 de 20 de outubro de 2021
Admitir o (a) Servidor (a), de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) ANGELA MARIA FERNANDES SOARES, aprovada no Processo Seletivo n° 014/2011, de acordo com a Lei nº
1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, para desempenhar as funções do cargo de
PROFESSOR II – EDUCAÇÃO INFANTIL, com jornada de 30 horas semanais, para prestar serviços no Centro de Educação Infantil Municipal
Dona Lili, da Secretaria de Educação, no período de 21/09/2021 a 27/11/2021, em substituição a servidora efetiva Eluina Jussara Fonseca
Muller, matrícula nº 15217, que se encontra exercendo o cargo de Diretora Escolar, no período de 20/09/2021 a 27/11/2021, conforme
Portaria nº 3750/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 21/09/2021.
Biguaçu, 20 de outubro de 2021.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 4056/2021

Publicação Nº 3359941

PORTARIA nº 4056 de 20 de outubro de 2021
Admitir o (a) Servidor (a), de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) LEODENI ISABEL VIEIRA, aprovada no Processo Seletivo n° 005/2021, de acordo com a Lei nº 1528/2001,
para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, para desempenhar as funções do cargo de AUXILIAR
DE ENSINO, com jornada de 30 horas semanais, para prestar serviços no Centro de Educação Infantil Municipal Dona Lili, da Secretaria de
Educação, no período de 04/10/2021 a 31/10/2021, em substituição a servidora efetiva Ivonete Marceliano Marcon, matrícula nº 16685, que
se encontra em licença para tratamento de saúde, no período de 21/09/2021 a 31/10/2021, conforme Processo nº 11148/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 04/10/2021.
Biguaçu, 20 de outubro de 2021.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação
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Publicação Nº 3359942

PORTARIA nº 4057 de 20 de outubro de 2021
Admitir o (a) Servidor (a), de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) CLARISSA DAMÁZIO ALEXANDRE PEREIRA, aprovada no Processo Seletivo n° 014/2021, de acordo com a
Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, para desempenhar as funções do
cargo de PROFESSOR II – ENSINO FUNDAMENTAL, com jornada de 40 horas semanais, para prestar serviços na Escola Básica Municipal
Fernando Brugemann Viegas de Amorim, da Secretaria de Educação, no período de 14/10/2021 a 09/11/2021, em substituição a servidora
efetiva Ronise Maria de Oliveira Mafra, matrícula nº 14339, que se encontra em licença para tratamento de saúde, no período de 26/08/2021
a 09/11/2021, conforme Processo nº 10190/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 14/10/2021.
Biguaçu, 20 de outubro de 2021.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 4058/2021

Publicação Nº 3359944

PORTARIA nº 4058 de 20 de outubro de 2021
Admitir o (a) Servidor (a), de acordo com a Lei nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza
temporária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 11 de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) CRISTIANE FELISBERTO DE AZEVEDO, aprovada no Processo Seletivo n° 014/2021, de acordo com a Lei
nº 1528/2001, para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, para desempenhar as funções do cargo
de ESPECIALISTA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS, com jornada de 40 horas semanais, para prestar serviços na Escola Básica Municipal
Fernando Brugemann Viegas de Amorim, da Secretaria de Educação, no período de 07/10/2021 a 10/11/2021, em substituição a servidora
efetiva Janayna Vieira, matrícula nº 14368, que se encontra em licença para tratamento de saúde, conforme Processo nº 10663/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 07/10/2021.
Biguaçu, 20 de outubro de 2021.
Oscar Silva Neto
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 4059/2021

Publicação Nº 3359945

PORTARIA nº 4059 de 20 de outubro de 2021
Prorroga o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, e dá outras providências.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11
de 27 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a) MARIELE LUCIANO PERES, aprovada no
Processo Seletivo nº 002/2020, para desempenhar as funções do cargo de ASSISTENTE SOCIAL, com jornada de 30 horas semanais, na
Secretaria Municipal de Assistente Social e Habitação, no período de 24/08/2021 a 29/10/2021, em substituição a servidora Mariana Soares
Koettker, matrícula nº 16384, que encontra-se em licença para tratamento de saúde, conforme Portaria nº 3869/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 24/08/2021.
Biguaçu, 20 de outubro de 2021.
ANA CRISTINA ESPINDOLA
Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação
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Publicação Nº 3359947

PORTARIA nº 4060 de 20 de outubro de 2021
AUTORIZA SERVIDORES MUNICIPAIS A DIRIGIR VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município
de 06 de setembro de 2010.
CONSIDERANDO que os motoristas do Município devem atender prioritariamente as atividades de maior urgência ou aquelas que envolvam
alguma particularidade de transporte;
CONSIDERANDO os expedientes anexos, encaminhados acerca de autorização para conduzir veículos por servidor de cargo diverso;
CONSIDERANDO que a administração municipal dispõe em seu quadro de funcionários de motoristas de todas as categorias;
CONSIDERANDO o que dispõe o prejulgado do TCE/SC nº 0984: “Compete à legislação local fixar as regras para a condução dos veículos
do Município, disciplinando as condições e responsabilidades pelos atos cometidos no exercício dessa atividade, podendo prever a condução
por servidores habilitados não ocupantes de cargos específicos de motoristas, se assim entender o interesse público.”
RESOLVE:
Art. 1º Fica autorizado a dirigir veículos da municipalidade os servidores:
ADRIANO MEDEIROS FERREIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Escriturário;
AIRTON VENTURA DOS SANTOS, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Manutenção e Conservação (Operário Braçal);
ALEXANDRE FRANCO MATOS PEREIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;
ALEXANDRE MARTINS DE SOUZA, ocupante do Cargo Eletivo de Vice-Prefeito;
ALEXSANDRA BATISTA JOÃO PORTELA, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais IV (Merendeira);
ALICE MARIA VIEIRA MARÇAL MOMM, ocupante do Cargo Efetivo de Escriturário;
ALTAMIRO DA ROSA, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor de Vigilância Epidemiológica;
ALYSSON ERTAL, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Cultura;
AMANDA MORLOS, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor de Planejamento Urbano;
ANA CLAUDIA MACIEL DA MAIA DE OLIVEIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Atendente da Criança e do Adolescente;
ANA CRISTINA ESPÍNDOLA, ocupante do Cargo Comissionado de Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação;
ANDERSON KLEITON DA SILVA, ocupante do Cargo Temporário de Agente de Endemias;
ANDERSON OPUSZKA SOARES, ocupante do Cargo Efetivo de Escriturário;
ANDRÉ ADELINO ALVES PEREIRA, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Serviços Urbanos;
ANDRÉ GOMES, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor Geral;
ANDRÉ LEAL, ocupante do Cargo Comissionado de Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico;
ANORALDO BORBA FILHO, ocupante do Cargo Efetivo de Calceteiro;
ANTERO CLAITON VARELA, ocupante do Cargo Efetivo de Enfermeiro;
ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA BARROS, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Desenvolvimento Urbano e Transportes;
ANTÔNIO CARLOS VIEIRA, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor Geral de Obras e Infraestrutura;
ANTÔNIO LEOCÁDIO ELISARDO, ocupante do Cargo Efetivo de Calceteiro;
ARLINDO CORREA NETO, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Gestão de Frotas;
AURILIO DA SILVA, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;
BEATRIZ GUEDES FAGUNDES, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor Escolar III;
BIANCA CRISTINA DA ROSA, ocupante do Cargo Comissionado de Coordenador da Casa do Povo de Cachoeiras;
BRUNO CÉLIO DA SILVA, ocupante do Cargo Comissionado de Secretário Municipal de Saúde;
BRUNO RAFAEL CARNEIRO, ocupante do Cargo Temporário de Guarda Patrimonial;
CARLOS DANIEL MARCELINO, ocupante do Cargo Comissionado de Chefe de Divisão de Agropecuária;
CARLOS EDUARDO FERREIRA, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor Escolar III;
CARLOS EDUARDO FUZZI, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;
CARLOS ENRIQUE FERREIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Professor;
CARLOS HENRIQUE QUADROS, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente);
CAROLINA MOMM, ocupante do Cargo Efetivo de Contador;
CAROLINA KAHL, ocupante do Cargo Efetivo de Enfermeiro;
CESAR MURILO SOUTO DOS SANTOS, ocupante do Cargo Efetivo de Médico Plantonista;
CESAR VALMOR EIGI FUZINO, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal do Meio Ambiente;
CHARLES CORREIA, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Patrola;
CINTIA ROSA DE SOUZA, ocupante do Cargo Efetivo de Monitor do Transporte Escolar;
CRISTIANO FERREIRA BORBA, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Lazer;
CLAUDIO ADÃO DA SILVA, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;
DANIEL DE BARROS, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor Administrativo da Pesca, Maricultura e Aquicultura;
DAVI JONATTAS DA CUNHA, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Roçadeira Costal;
DAVI NUNES DE OLIVEIRA, ocupante do Cargo Comissionado de Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer;
DAYANA VETTORETTI PREVE, ocupante do Cargo Efetivo de Médico Veterinária;
DÉCIO PELEGRINI, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Tributos Municipais II;
DIEGO ADEMAR SODRE, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor de Abrigo Institucional;
DIEGO ZWIRTES, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Roçadeira Costal;
DISNALTE ROSEVEL DE OLIVEIRA, ocupante do Cargo Comissionado de Chefe de Divisão de Administração de Cemitérios;
DOUGLAS BATISTA DE ANDRADE, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;
EDERSON KREMER DE SOUZA, ocupante do Cargo Comissionado de Secretário Municipal de Planejamento e Gestão Participativa;
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EDESIO DONATO DE SOUZA FILHO, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Atendimento ao Agricultor;
EDEZIO JOSE SCHMITT, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor Geral de Agricultura;
EDICIO GAMBETA, ocupante do Cargo Comissionado de Assistente da Saúde;
EDUARDO DE OLIVEIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Mecânico;
EDUARDO JOSÉ MENDES, ocupante do Cargo Efetivo de Engenheiro Civil;
EDUARDO SPERANDIO FELTZ, ocupante do Cargo Comissionado de Assistente Técnico da Famabi;
EDSON LUIZ DE SOUZA, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Mapeamento de Áreas de Risco;
ELIANI MARCHINHAKI, ocupante do Cargo Comissionado de Coordenador de Vigilância Socioassistencial;
ENIO BOLL, ocupante do Cargo Efetivo Operador de Máquinas e Equipamentos Pesados;
EURICO RILLO DE CAMPOS JÚNIOR, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;
EVANDRO DE OLIVEIRA DANTAS, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente);
EVANIA CUNHA DE MEDEIROS E SILVA, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor Escolar III;
FABIANO TIAGO JOSÉ, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente);
FABIO ARAUJO MARTINS, ocupante do Cargo Efetivo de Professor;
FABIO LEANDRO MAFIOLETE, ocupante do Cargo Efetivo de Técnico em Topografia;
FABIO SOUZA, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Mecânico;
FABRICIO SILVANO, ocupante do Cargo Efetivo de Coveiro;
FELIPHE FERNANDO EUFRASIO, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;
FERNANDA APARECIDA DA CUNHA, ocupante do Cargo Efetivo de Escriturário;
FERNANDO MACHADO, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais III (Jardineiro);
FILLIPE PEREIRA FAGUNDES, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;
FILOMENA PADOAN, ocupante do Cargo Efetivo de Especialista em Assuntos Educacionais;
FRANCIS BARP REIS, ocupante do Cargo Efetivo de Engenheiro Ambiental;
FULVIO HENRIQUE, ocupante do Cargo Efetivo de Engenheiro Civil;
GABRIEL ANSELMO CARDOSO, ocupante do Cargo Efetivo de Técnico em Edificações;
GABRIEL CRISTANI MORFIM, ocupante do Cargo Comissionado de Assistente de Trânsito e Desenvolvimento Urbano;
GEDIR PRAZERES, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Máquinas e Equipamentos Pesados;
GIOVANI RAFAEL GASPARETTO, ocupante do Cargo Efetivo de Escriturário;
GISELE MAURILDA DOS SANTOS GORDERT SIQUEIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Especialista em Assuntos Educacionais;
GISELY AMORIM PEREIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Professor;
GUSTAVO FREDERICO MARDER, ocupante do Cargo Efetivo de Engenheiro Civil;
GUSTAVO JOÃO MARTINS, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor de Atendimento ao Público;
GUSTAVO PACHECO DOS REIS, ocupante do cargo comissionado de Superintendente de Planejamento Participativo;
GUILHERME ORLI DA SILVA, ocupante do Cargo Efetivo de Técnico em Enfermagem;
HAMILTON REIS, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Máquinas e Equipamentos Pesados;
HENRIQUE KOERICH SCHLEMPER, ocupante do cargo comissionado de Diretor de Governo;
HERTO LUNARDELLI JUNIOR, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Manutenção e Conservação (Operário Braçal);
INGRID LOVIZON RIBEIRO, ocupante do cargo comissionado de Gerente de Esportes;
IRAN CARLOS NOGUEIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente);
ISIS LEON MARTINS, ocupante do Cargo Efetivo de Técnico em Educação;
ISOLETE SCHLEMPER WALTER, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Tributos Municipais II;
ISRAEL SOARES, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Trator Agrícola;
JACSON PEDROTTI, ocupante do cargo comissionado de Diretor de Apoio e Suporte Eletrônico da Policlínica Municipal;
JACKSON HENRIQUE DE SOUZA, ocupante do cargo comissionado de Diretor de Cadastro Técnico e Controle de Índices Urbanísticos;
JAQUELINE SANTOS BERNARDO, ocupante do Cargo Efetivo de Bibliotecário;
JANAINA CARDOSO REGIS MACHADO, ocupante do Cargo Efetivo de Técnico em Magistério Auxiliar de Sala;
JANAINA PEREIRA GUIMARÃES CUNHA, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Obras e Posturas;
JAYSON INACIO COSTA VELHO, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Retroescavadeira;
JEAN ANDRE DE MARIA, ocupante do Cargo Efetivo de Pintor;
JEAN CARLO GARCIA, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;
JEAN CARLOS DE MELO, ocupante do cargo comissionado de Gerente de Obras e Manutenção Escolar;
JEAN CARLOS SANTANA, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Manutenção e Conservação (Operário Braçal);
JEDILSON CELSO FERNANDES, ocupante do Cargo Efetivo de Professor;
JOÃO BATISTA KRETZER, ocupante do cargo comissionado de Diretor do Procon;
JOÃO DOMINGOS ZIMMERMANN, ocupante do cargo comissionado de Superintendente da Defesa Civil;
JOÃO JOSÉ MORFIM NETO, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Obras;
JOCELI COAN, ocupante do cargo comissionado de Diretor de Transporte Escolar;
JOEL AROLDO PEREIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Técnico em Saneamento;
JOILSON ANTONIO DA CRUZ, ocupante do Cargo Efetivo de Calceteiro;
JONAS DE JESUS, ocupante do Cargo Comissionado de Assistente da Saúde;
JORGE LUIZ COUTINHO, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Vigilância Sanitária e Ambiental;
JORGE LUIZ DA SILVA, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Manutenção e Conservação (Operário Braçal;
JOSE CARLOS MARCELINO, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor de Manutenção de Obras em Geral;
JOSE DOS SANTOS DE ANDRADE, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Máquinas e Equipamentos Pesados;
JOSE LUIZ ALVES, ocupante do Cargo Efetivo de Especialista em Assuntos Educacionais;
JOSE LUIZ CARDOSO, ocupante do Cargo Comissionado de Assistente Operacional;
JOSE RICARDO BIM GOMES, ocupante do Cargo Efetivo de Técnico Em Enfermagem Plantonista;
JOSSIANE COSTA DE MELO, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Exatoria;
JULIANE ROBERTA DE ANDRADE DA SILVA, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor do Sistema Municipal de Assistência Social;
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 151

JULIANO SENHORINHA DE SOUZA, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Manutenção e Conservação (Operário Braçal);
LEANDRO DE SOUZA CUNHA, ocupante do Cargo Efetivo de Escriturário;
LÉO INACIO LOHN, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Tributos Municipais II;
LEO RICARDO MARTINS, ocupante do Cargo Temporário de Agente de Endemias;
LIDIO EUGENIO CARDOSO, ocupante do Cargo Comissionado de Assessor de Ensino Fundamental;
LUCAS MARTINS, ocupante do Cargo Comissionado de Chefe de Gabinete do Vice-Prefeito;
LUCIANO FREIBERGER, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Integração e Atenção em Saúde;
LUIS ANDRE PIMENTEL MACEDO, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;
LUIS CLAUDIO SANTANA DAS MERCES, ocupante do Cargo Temporário de Agente de Endemias;
LUIZ BEZERRA DOS SANTOS, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor Administrativo Famabi;
LUIZ GUSTAVO DA SILVA, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Turismo;
LUIZA FAGUNDES NEVES AZAMBUJA, ocupante do Cargo Efetivo de Especialista em Assuntos Educacionais;
MANOEL CUSTÓDIO, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Tributos Municipais II;
MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Armador;
MANOELA LUCIANO DE AMORIM, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Veterinário I;
MARCELO CONRAT, ocupante do Cargo Comissionado de Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura;
MARCIO ROBERTO DIAS DA SILVA, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Saúde II;
MARCIO ROBERTO SEVERINO DA SILVA, ocupante do cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;
MARCO ANTONIO LINDOSO GOUVEIA, ocupante do Cargo Temporário de Guarda Patrimonial;
MARCONDES RODRIGUES BORBA, ocupante do Cargo Comissionado de Superintendente da FAMABI;
MARCOS VINICIOS GONÇALVES, ocupante do Cargo Comissionado de Procurador Geral do Município;
MARIANA ESTER BORGES COSTA, ocupante do Cargo Efetivo de Enfermeiro II;
MARIANA MARIA KONS HOFFMANN, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Obras e Posturas;
MARILU GONZAGA BRITO, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Vigilância Sanitária e Ambiental;
MARINA KOERICH, ocupante do Cargo Efetivo de Especialista em Assuntos Educacionais;
MARIO CESAR PICHANATTI, ocupante do cargo de Auxiliar de Conservação e Manutenção,
MARJORY BIANCA TERNES TRAEBERT FERREIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Técnico em Enfermagem;
MATEUS COSTA CABRAL, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Protocolo e Expediente;
MATHEUS CAVALCANTI MARQUES, ocupante do Cargo Comissionado de Assistente da Administração;
MAYARA VOLPINI TURRA, ocupante do Cargo Efetivo de Engenheira Civil;
MAYCON DA SILVA, ocupante do Cargo Efetivo de Escriturário;
MILTON JOÃO DOS SANTOS, ocupante do Cargo Efetivo de Almoxarife;
MOISES DE ANDRADE OLIVEIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Técnico em Edificações;
MOISES FREITAS DA SILVA, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;
NABEL ANA MARCELINO DE CAMPOS, ocupante do Cargo Efetivo de Escriturário;
NATHALIE MORAES DE SOUZA, ocupante do Cargo Comissionado de Assistente de Trânsito e Desenvolvimento Urbano;
NAYANA DE JESUS PEREIRA CARDOSO, ocupante do Cargo Comissionado de Assessor de Ensino Fundamental;
NELSON PEDRO CARDOSO, ocupante do Cargo Efetivo de Escriturário;
NEY MEURER, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Máquinas e Equipamentos Pesados;
OSCAR SILVA NETO, ocupante do Cargo Comissionado de Secretário Municipal de Educação;
OSLI ROBERTO DA CUNHA, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Máquinas e Equipamentos Pesados;
OSMAR ESPINDOLA, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Retroescavadeira;
OSNI GILBERTO FERREIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Técnico em Edificações;
PATRICK MACHRY, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Tributos Municipais II;
PAULO RODRIGO FERREIRA, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor de Acompanhamento Externo;
PEDRO LUIZ DE AQUINO NAU, ocupante do Cargo Comissionado de Secretário Municipal de Agricultura, Pesca e Aquicultura;
PEDRO RODRIGUEZ SUAREZ GOMES, ocupante do Cargo Efetivo de Engenheiro Agrônomo;
PETERSON de SOUZA, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Manutenção e Conservação (Operário Braçal);
POLLYNI RICKEN, ocupante do Cargo Efetivo de Engenheiro Florestal;
RAFAEL EMILIO POLLMANN, ocupante do Cargo Efetivo de Mecânico;
RAFAEL ROBERTO ROMAN, ocupante do Cargo Efetivo de Engenheiro Civil;
RICARDO ANDRE DA SILVA, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;
RICARDO LUIS DA ROSA, ocupante do Cargo Efetivo de Carpinteiro;
RICARDO ROBERTO VARGAS, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Patrola;
ROBERTO FABRICIO ROSA, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Manutenção e Conservação (Operário Braçal);
ROBERVAL REIS DE SOUZA, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Vigilância Sanitária e Ambiental;
ROBSON CARLOS DA SILVA, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Relacionamento;
RODRIGO JAIR MARTINS, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;
RONALDO FERNANDES JUNQUEIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Retroescavadeira;
RONEI JOSE DE ANDRADE, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Trator Agrícola;
ROSECLEIA MEURER SILVEIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Técnico em Enfermagem;
ROSINEI JOSE CUNHA, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Obras Públicas;
RUAN CARLOS DE SOUSA, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Manutenção e Conservação (Operário Braçal);
SÁLVIO DA SILVA, ocupante do Cargo Comissionado de Secretário Municipal de Governo;
SIDNEI ALVES MOREIRA, ocupante do Cargo Temporário de Agente de Endemias;
SINCLER BILCK, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;
SUELENO PEIXER DOS SANTOS, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor Administrativo da FAMABI;
SUENY SELL, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Vigilância Sanitária e Ambiental;
TAYSE DAIANE RIBEIRO, ocupante do Cargo Efetivo de Especialista em Assuntos Educacionais;
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THAYSE ROSA, ocupante do Cargo Comissionado de Superintendente de Saúde;
THIAGO FERREIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Manutenção e Conservação (Operário Braçal;
THIAGO MARTINS COELHO, ocupante do Cargo Comissionado de Procurador Adjunto da Famabi;
THIAGO VINÍCIUS NAHAS, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Tributos Municipais I;
THOMAS SCHROEDER, ocupante do Cargo Efetivo de Engenheiro Florestal;
THYARA CRISTINA MACHADO FERREIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Técnico em Educação;
UELITON ROMEU DOS SANTOS, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor de Operações da Pesca, Maricultura e Aquicultura;
VANESSA ROSA, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor Municipal de Trânsito;
VILMAR DE ASSUNÇÃO, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Máquina de Corte;
VINICIUS HAMILTON DO AMARAL, ocupante do Cargo Comissionado de Secretário Municipal de Administração;
WILLYAN DE SOUZA, ocupante do Cargo Comissionado de Assistente de Obras;
WILLYAN LUCIANO, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial.
Art. 2º. A presente autorização restringe-se aos veículos da municipalidade e em situações consideradas especiais, tais como a urgência do
serviço e a indisponibilidade de motoristas.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário e a Portaria nº 3772/2021.
Biguaçu, 20 de outubro de 2021.
SALMIR DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4061/2021

Publicação Nº 3359948

PORTARIA nº 4061 de 20 de outubro de 2021
Concede Readaptação ao(a) servidor(a), ocupante do cargo efetivo, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município
de 06 de setembro de 2010.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Readaptação ao (a) servidor (a) EDSON AMARAL, de acordo com o art. 64 da Lei Complementar nº 53/2012, inscrito (a)
na matrícula funcional nº 9621, ocupante do cargo efetivo de MOTORISTA III (D- ÔNIBUS, UTILITÁRIOS E AMBULÂNCIA), na Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura.
§ 1º O(a) Servidor(a) desenvolverá suas atividades na Secretaria Municipal de Administração, desempenhando as funções inerentes ao
cargo de Guarda Patrimonial.
§ 2º O período de manutenção da readaptação é de 03/09/2021 a 01/03/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 03/09/2021.
Biguaçu, 20 de outubro de 2021.
SALMIR DA SILVA
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3359002

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

COMUNICADO ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇOS TP159/2021-PMB

A Comissão de Licitação, através de sua Presidente, vem por meio dessa comunicar às empresas
participantes no Processo Licitatório TP159/2021-PMB, que tem como objeto : “contratação de
empresa especializada com serviços de mão de obra e fornecimento de material para o para
término da ampliação do GEM Celina Dias da Cunha, localizada na Rua Maria Dolores Pereira,125 Limeira, Município de Biguaçu, de acordo com termo de referência, planilha orçamentária,
memorial descritivo, cronograma físico financeiro e projetos, partes integrantes desse processo”, o
seguinte exposto:
Transcorrido o prazo recursal, nenhuma empresa protocolou recurso administrativo junto
a Comissão Permanente de Licitação.
Diante do exposto, informamos as empresas habilitadas MM EMPREITEIRA DE MÃO DE
OBRA LTDA E PILARES SOLUÇÕES PREDIAIS LTDA, que a abertura das propostas, dar-se-á no dia
25/10/2021, às 14:00horas na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Biguaçu.

Biguaçu, 20 de outubro de 2021.

_____________________________
NABEL ANA M. DE CAMPOS
PRESIDENTE DA COMISSÃO
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Publicação Nº 3359465

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
REEQUILÍBRIO DO ITEM 1 DO REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2020-PMB
O Município de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, através da Unidade Gestora – PREFEITURA MUNICIPAL
pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ nº82.892.308/0001-53, estabelecida na Praça
Nereu Ramos, nº 75 - Centro – Biguaçu, aqui representado pelo Secretário de Administração Sr. VINICIUS
HAMILTON DO AMARAL, por delegação de competência (Portaria nº 01/2021 de 04/01/2021), vem por
deste instrumento, autorizar o reequilíbrio do item relacionado abaixo em decorrência do processo
licitatório nº 36/2020, modalidade Pregão Eletrônico, que teve por objeto Aquisição de combustível,
através de tanque aéreo, para os veículos das Secretarias de Administração, Agricultura, Assistência
Social, Educação, Receita, Obras, Cultura, Transporte, Desenvolvimento econômico, Orçamento
Participativo, Defesa Civil, Gabinete do Prefeito, Procuradoria, Secretaria de Saúde e FAMABI, nos termos
do artigo 65, II, “d” da Lei nº 8.666/93 e artigos 17, 18 e 19 do Decreto Federal nº 7892/13, conforme
subsegue:
Item: 1
Produto: gasolina comum;
Fornecedor: Walendoski Distribuidora de Combustivel Ltda.
Antigo Valor Unit.: R$ 5,46
Novo Valor Unitário: R$ 5,7238
Biguaçu, 20 de outubro de 2021.
VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração
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Blumenau
Prefeitura
DECRETO Nº 13.458/2021

Publicação Nº 3359603

DECRETO N° 13.458, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021.
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA ITOUPAVA, PERTENCENTE A IVO DA SILVA, DESTINADO À IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA.
MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, usando das atribuições que lhe confere o artigo 59, inciso XIII da Lei Orgânica do
Município e nos termos do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, conforme a solicitação contida no Memorando IDIVI 365/2021,
DECRETA:
Art. 1º. Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação o imóvel pertencente a Ivo da Silva, inscrito no cadastro técnico
municipal sob nº1.6.01.0001.0035, matriculado no 3º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Blumenau sob nº1.442, que consiste em
um terreno situado nesta cidade, em Vila Itoupava, de forma triangular, contendo a área de 600,00m², limitando-se na frente em 47,00m
com a estrada geral, fundos em igual extensão com o Ribeirão; do lado em 20,00m com terras de Werner Laffin, edificado com uma casa
de madeira e um rancho.
Art. 2º. Esta desapropriação destina-se a implantação de praça pública.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 15 de outubro de 2021.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 13.461/2021

Publicação Nº 3359606

DECRETO Nº13.461, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021.
ALTERA O DECRETO Nº12.403, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO,
O IMÓVEL DESTINADO À MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO CORREDOR ESTRUTURAL SUL, PERTENCENTE A IVAR SERJEI DIETRICHKEIT E
VALMIRA KELLER DIETRICHKEIT.
MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, usando das atribuições que lhe confere o artigo 59, inciso XIII da Lei Orgânica do
Município e nos termos do Decreto-Lei nº3.365, de 21 de junho de 1941,
DECRETA:
Art.1° O artigo 1º do Decreto nº12.403, de 6 de novembro de 2019, passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, por via amigável ou judicial, e destinado à Melhoria e Ampliação
do Corredor Estrutural Sul o imóvel pertencente a Ivar Serjei Dietrichkeit e Valmira Keller Dietrichkeit, que consiste na área de terras situada
nesta cidade, no Bairro Garcia, no lado ímpar da Rua Gertrud Metzger, contendo a área de 61,92m² (sessenta e um metros quadrados e
noventa e dois decímetros quadrados), fazendo frente em duas linhas, a primeira a partir do lado esquerdo em 1,90m e a segunda linha
em curva com 26,73m, ambas com o lado ímpar da Rua Gertrud Metzger, nos fundos estrema em duas linhas, sendo a primeira a partir do
lado esquerdo em 6,01m e a segunda em 24,01m, ambas com a áreas remanescentes, pelo lado direito estrema em 2,47m com terras de
Angélica Moritz (Mat. nº 9.307), e pelo lado esquerdo estrema em 1,48m com terras de Ralf Metzger, Ovino Boos, Henrique José Metzger e
Reinoldo Metzger (Mat. nº 9.311), sem benfeitorias, parte integrante do imóvel matriculado no 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca
de Blumenau sob nº 9.308 e inscrito no cadastro técnico municipal sob nº 4.4.7.0005.0055.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 18 de outubro de 2021.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 13.466/2021

Publicação Nº 3359608

DECRETO Nº13.466, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
ALTERA O DECRETO Nº13.042, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021, QUE DECLARA A UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO,
DO TERRENO PERTENCENTE A ERONDINA COELHO PALOSCHI E JOSÉ NILTON PALOSCHI, DESTINADO À IMPLANTAÇÃO DA VIA PROJETADA 91 - LIGAÇÃO DA RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ COM A RUA 7 DE SETEMBRO.
MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, usando das atribuições que lhe confere o artigo 59, inciso XIII da Lei Orgânica do
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Município e nos termos do Decreto-Lei nº3.365, de 21 de junho de 1941,
DECRETA:
Art.1° O artigo 1º do Decreto nº13.042, de 12 de fevereiro de 2021, passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de implantação da Via Projetada 91 - ligação da Rua Almirante Tamandaré com a Rua
7 de Setembro, o terreno de forma irregular, pertencente a Erondina Coelho Paloschi e José Nilton Paloschi, situado nesta cidade, na Rua
Almirante Tamandaré, nº85, no bairro Vila Nova, contendo a área de 1.551,04m², fazendo frente duas linhas, a primeira a partir do lado
esquerdo em 50,48m com o lado ímpar da Rua Almirante Tamandaré e a segunda de 19,57m em curva de concordância formada pela Rua
Almirante Tamandaré e pela Rua 7 de Setembro; fundos em linha sinuosa de 56,49m com a margem esquerda do Ribeirão da Velha; estremando pelo lado direito em 1,46m com o lado ímpar da Rua 7 de Setembro e pelo lado esquerdo em duas linhas, a primeira a partir dos
fundos em direção à frente em 40,43m e a segunda em linha curva alargando o terreno em 12,24m, ambas com terras remanescentes de
Erondina Coelho Paloschi e José Nilton Paloschi, sem benfeitorias, matriculado no 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Blumenau
sob nº25.069 e inscrito no cadastro técnico sob nº4.1.23.0008.0026.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 19 de outubro de 2021.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 13.467/2021

Publicação Nº 3359610

DECRETO Nº 13.467, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO.
MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, V, da Lei Orgânica do Município,
promulgada em 29 de março de 1990, de acordo com o art. 43, § 1º, II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e com fundamento no art. 5º, IV, “a”, da Lei Municipal nº 8.958, de 16 de dezembro de 2020,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar por conta do excesso de arrecadação do corrente exercício, no orçamento vigente do
Município, fonte de recurso 0179.00094, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), na seguinte dotação orçamentária:
37 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
3706 – Diretoria de Desenvolvimento Rural
Atividade 37.06.20.606.0095.1210 – Projetos Especiais p/Ações de Desenvolvimento Rural
Modalidade 4.4.90 (1147) Aplicações Diretas R$ 250.000,00
Fonte de Recursos 0179.00094
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 20 de outubro de 2021.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 25.883/2021

Publicação Nº 3359612

PORTARIA Nº 25.883, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021.
NOMEIA MEMBRO PARA COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CME.
MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal
de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, “g” da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990,
de conformidade com o parágrafo 4º do artigo 4º da Lei Complementar nº 865, de 28 de setembro de 2012, combinado com o parágrafo
2º do artigo 5º do mesmo diploma legal, e de acordo com o Memorando SEMED nº 00500/21.06, de 15/10/2021 – Processo 008199038.2021.1.18.0340-0000, resolve:
NOMEAR, sem ônus para o Município, e com
as atribuições previstas na Lei Complementar nº 865,
de 28 de setembro de 2012 e alterações, para compor o Conselho Municipal de Educação – CME, na gestão 2019/2023, juntamente com
os demais membros:
MAURO FRIZZO, representante titular do Magistério da Rede Municipal de Ensino - Ensino Fundamental, em substituição a ANA MARIA DA
SILVA DE MORAES, nomeada pela Portaria nº 22.913, de 20 de maio de 2019.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 18 de outubro de 2021.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 25.884/2021

Publicação Nº 3359665

PORTARIA Nº 25.884, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021.
CONCEDE EXONERAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE INDICA.
MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, “a” da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990 e de acordo com o art. 45, caput, da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007,
resolve:
CONCEDER EXONERAÇÃO aos seguintes servidores públicos municipais:
FERNANDO SCHNEIDER, do cargo de provimento efetivo de Turismólogo, lotado na Secretaria Municipal de Turismo e Lazer – SECTUR, a
contar de 15 de outubro de 2021, conforme Processo Administrativo nº 2021/10/4765;
AUDREY ZIMMER RAVAZZANI, do cargo de provimento efetivo de Fonoaudiólogo, lotada na Secretaria Municipal de Promoção da Saúde –
SEMUS, a contar de 08 de outubro de 2021, conforme Processo Administrativo nº 2021/10/4829.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 18 de outubro de 2021.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 25.885/2021

Publicação Nº 3359667

PORTARIA Nº 25.885, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021.
ALTERA A PORTARIA Nº 25.028 DE 10 DE MARÇO DE 2021 “QUE CRIA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE, A COMISSÃO DE ANÁLISE E LICENCIAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS, E DESIGNA SEUS MEMBROS”.
MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, “c” da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, resolve:
Art. 1º O artigo 3º da Portaria nº 25.028, de 10 de março de 2021, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 3º A Comissão será composta por 06 membros designados abaixo, pelo período de 01 (um) ano – 15/02/2021 até 15/02/2022, tendo
o primeiro como Coordenador dos trabalhos:
[...]
BRACIRA DE BORBA, servidora pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Engenheiro Civil”.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 18 de outubro de 2021.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 25.887/2021

Publicação Nº 3359670

PORTARIA Nº 25.887, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPENSA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ANDRÉ SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE CONFIANÇA, NA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM.
MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, ‘a’, da Lei Orgânica do Município,
promulgada em 29 de março de 1990, e com fundamento no art. 100, da Lei Complementar nº 660, de 28/11/07, resolve:
DISPENSAR, no dia 19 de outubro de 2021, o servidor público municipal ANDRÉ SILVA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente
Administrativo, do exercício da função gratificada de confiança de Coordenador de Processos Judiciais da Execução Fiscal (Físicos) - FGC
50%, na Procuradoria-Geral do Município - PGM, designado pela Portaria nº 23.480, de 18 de outubro de 2019.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 19 de outubro de 2021.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3359671

PORTARIA Nº 25.888 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
CONCEDE EXONERAÇÃO À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL LUCILAINE CRISTINA NARDES MELLO, DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO
DE AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, “a” da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990 e de acordo com o art. 45, caput, da Lei Complementar
nº 660, de 28 de novembro de 2007, resolve:
CONCEDER EXONERAÇÃO, a contar de 15 de outubro de 2021, à servidora pública municipal LUCILAINE CRISTINA NARDES MELLO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SEMED, conforme Processo
Administrativo nº 2021/10/4830.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 19 de outubro de 2021.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA PGM Nº 008/2021

Publicação Nº 3359674

PORTARIA PGM Nº 008, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021.
CONCEDE EXTENSÃO DE JORNADA EM CARÁTER PERMANENTE À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL KARINE CRISTINA PEREIRA BRANCO.
JÚLIO AUGUSTO SOUZA FILHO, Procurador-Geral do Município, no uso da atribuição que lhe confere o art. 45 da Lei Complementar nº
1.235, de 06 de junho de 2019, com fundamento no art. 43 da legislação retro citada, e considerando o que consta no Processo Administrativo n° 0080623-16.2021.1.02.0310-0000, resolve:
CONCEDER, extensão de jornada em caráter permanente, com efeitos financeiros a contar de 07 de outubro de 2021, à servidora pública
municipal KARINE CRISTINA PEREIRA BRANCO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Procurador do Município, matricula nº 1601217.
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO, em 18 de outubro de 2021.
JULIO AUGUSTO SOUZA FILHO
Procurador-Geral do Município

INTIMAÇÃO - 2ª CSPAD PAD Nº 005/2021

Publicação Nº 3359681

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BLUMENAU
2ª COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA E DISCIPLINAR
INTIMAÇÃO - 2ª CSPAD
PAD Nº 005/2021
INDICIADO: D.K.
ADVS. JOÃO HENRIQUE PINHEIRO - OAB/SC nº 30.256
DESPACHO: Intime-se o advogado de defesa para cientificar-se acerca do relatório final exarado por esta Comissão e da decisão do Excelentíssimo Prefeito Municipal, constante de fls. 51 a 62, que se encontram nos autos suplementares e originais.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2021

Publicação Nº 3359683

MUNICIPIO DE BLUMENAU - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2021
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de pesquisa técnica cientifica para elaboração do diagnóstico
social da população idosa do Município de Blumenau, conforme aprovado pela Resolução do CMI nº 18/2021, conforme especificações
constantes neste edital anexos – SEMUDES. Data de encerramento do envio de proposta eletrônica: até o dia 04 de novembro de 2021, às
14:55hs. Data início da sessão eletrônica: dia 04 de novembro de 2021, às 15:00hs. Local: Sistema COMPRASBR. Edital disponível no Portal
https://comprasbr.com.br/, via e-mail: flavioaraujo@blumenau.sc.gov.br e/ou no site oficial do Município https://www.blumenau.sc.gov.br/
participar-de-licitacoes Base Legal: Decretos Municipais nº 7106/02 e 7732/04, Lei Federal: nº 10.520/02 e, subsidiariamente e nº 8.666/93
e alterações. Lei Complementar nº 123/2006 e alterações. Registro no TCE/SC código: E2C2B71355C261E0465011F5472B8AEC073AFFCF
Blumenau, 20/10/2021 – Anderson Rosa –Secretário Municipal de Administração.
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Publicação Nº 3359690

MUNICIPIO DE BLUMENAU - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO - EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ADEQUAÇÃO
DO ISSBLU À LEI 13.709/2018, LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD), EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES,
OS PADRÕES TÉCNICOS DE DESEMPENHO E DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA – ISSBLU. Data de encerramento do envio de proposta eletrônica: até o dia 04 de novembro de 2021, às 09:25hs. Data início da sessão eletrônica: dia 04 de novembro
de 2021, às 09:30hs. Local: Sistema COMPRASBR. Edital disponível no Portal https://comprasbr.com.br/, via e-mail: flavioaraujo@blumenau.sc.gov.br e/ou no site oficial do Município https://www.blumenau.sc.gov.br/participar-de-licitacoes Base Legal: Decretos Municipais nº
7106/02 e 7732/04, Lei Federal: nº 10.520/02 e, subsidiariamente e nº 8.666/93 e alterações. Lei Complementar nº 123/2006 e alterações.
Registro no TCE/SC código: 8B9B97EB5480DBFFC0C01111D04FC1BE0DFFD379
Blumenau, 20/10/2021 – Anderson Rosa –Secretário Municipal de Administração.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2021

Publicação Nº 3359693

MUNICIPIO DE BLUMENAU - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada (Concessionária) para prestação de serviço de comunicação móvel por telefonia celular
(sistema celular) em regime de comodato, de 450 aparelhos conforme especificação do edital e termo de referencia pelo período de 12
meses - Diversas Secretarias - ISSBLU. Data de encerramento do envio de proposta eletrônica: até o dia 03 de novembro de 2021, às
09:25hs. Data início da sessão eletrônica: dia 03 de novembro de 2021, às 09:30hs. Local: Sistema COMPRASBR. Edital disponível no Portal
https://comprasbr.com.br/, via e-mail: flavioaraujo@blumenau.sc.gov.br e/ou no site oficial do Município https://www.blumenau.sc.gov.br/
participar-de-licitacoes Base Legal: Decretos Municipais nº 7106/02 e 7732/04, Lei Federal: nº 10.520/02 e, subsidiariamente e nº 8.666/93
e alterações. Lei Complementar nº 123/2006 e alterações. Registro no TCE/SC código: 30C1DDBB7D4A6EFED5FB1F7B9E9C17D208092F93
Blumenau, 20/10/2021 – Anderson Rosa –Secretário Municipal de Administração.

CONCORRÊNCIA Nº 03-061/2021

Publicação Nº 3359696

MUNICÍPIO DE BLUMENAU
CONCORRÊNCIA Nº 03-061/21
OBJETO: Contratação empresa especializada para execução de obra de infraestrutura com pavimentação lajotas e drenagem pluvial da Rua
Emilio Padaratz, Bairro: Velha Central, Blumenau/SC, conforme especificações constantes neste edital, sendo que os recursos para pagamento serão arcados por meio de Emenda Parlamentar através do contrato de repasse nº 895376/2019/MDR/CAIXA e contrapartida com recursos próprios - SEMOB. ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 29 de novembro de 2021 às 09:00 horas. EDITAL COMPLETO: sem custas no site
oficial do Município http://www.blumenau.sc.gov.br/transparencia. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e alterações e legislação complementar.
Informações (47) 3381-6277/(47) 3381-6724. Blumenau, 19/10/2021. ANDERSON ROSA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Registrado no TCE/SC sob nº 0B1578C4B5C5F2C1D3FA67F73380972372BAF4B7

CONCORRÊNCIA Nº 03-062/2021

Publicação Nº 3359702

MUNICÍPIO DE BLUMENAU
CONCORRÊNCIA Nº 03-062/21
OBJETO: Contratação empresa especializada para execução de obra de infraestrutura com pavimentação lajotas e drenagem pluvial da Rua
Emilio Alcântara Vianna, Bairro: Velha Grande, Blumenau/SC, conforme especificações constantes neste edital, sendo que os recursos para
pagamento serão arcados por meio de Emenda Parlamentar através do contrato de repasse nº 895376/2019/MDR/CAIXA e contrapartida
com recursos próprios - SEMOB. ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 30 de novembro de 2021 às 09:00 horas. EDITAL COMPLETO: sem
custas no site oficial do Município http://www.blumenau.sc.gov.br/transparencia. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e alterações e legislação
complementar. Informações (47) 3381-6277/(47) 3381-6724. Blumenau, 19/10/2021. ANDERSON ROSA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
Registrado no TCE/SC sob nº 4E4CF3424AB1745107364870A820A35C481B69DE

CONCORRÊNCIA Nº 03-063/2021

Publicação Nº 3359708

MUNICÍPIO DE BLUMENAU
CONCORRÊNCIA Nº 03-063/21
OBJETO: Contratação empresa especializada para execução de obra de infraestrutura com pavimentação em concreto e drenagem pluvial da
Rua Laranjeira (trecho 02), Bairro: Velha, Blumenau/SC, conforme especificações constantes neste edital, sendo que os recursos para pagamento serão arcados por meio de Emenda Parlamentar através do contrato de repasse nº 895376/2019/MDR/CAIXA e contrapartida com recursos próprios - SEMOB. ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 06 de dezembro de 2021 às 09:00 horas. EDITAL COMPLETO: sem custas no site
oficial do Município http://www.blumenau.sc.gov.br/transparencia. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e alterações e legislação complementar.
Informações (47) 3381-6277/(47) 3381-6724. Blumenau, 20/10/2021. ANDERSON ROSA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Registrado no TCE/SC sob nº 8B089415C6AC801F88B678082B0E06C829642FC6
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Publicação Nº 3359714

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 40/2021
Data da Homologação: 20 de outubro de 2021.
Objeto: Aquisição de 06 (seis) armários de aço com instalação para uso do Museu Ecologia Fritz Muller, através do Projeto Prêmio Elisabete
Anderli, conforme especificações constantes neste edital. Critério de Julgamento: MENOR PREÇO ITEM A ITEM. Empresa Vencedora: FARIAS E FARIAS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP. - Valor total R$ 7.860,00. Base Legal: De acordo com o pregão supracitado nos termos
da Lei n0 10.520, de 17 de julho de 2.002. Decreto Municipal n0 7.732/04 Lei Complementar 123/06 e alterações e subsidiariamente a
Lei nº 8.666/93 e alterações. Registro no TCE/SC código: E07C5F68804397AE6D27060D0A91141AA9391B95. Anderson Rosa – Secretário
Municipal de Administração

CONCORRENCIA Nº. 66/2021

Publicação Nº 3359719

MUNICÍPIO DE BLUMENAU
CONCORRENCIA Nº. 66/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de obra de infraestrutura com pavimentação em lajotas e drenagem pluvial
da Rua José Rautenberg, bairro Velha Central, Blumenau/SC. Fonte de recursos: Contrato de Repasse nº. 895376/2019/MDR/CEF e contrapartida com recursos próprios PMB – SEMOB ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 25 de novembro de 2021 às 09:00 horas. EDITAL COMPLETO, sem custas via mail: licitacoes@blumenau.sc.gov.br e/ou site oficial do Município http://www.blumenau.sc.gov.br/transparencia. Base
Legal: Lei nº 8.666/93 e alterações, Lei Complementar nº 123/06 e alteração. Blumenau, 19/10/2021. ANDERSON ROSA - SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. Protocolo TCE SC nº C4CE613B71BCDE80B702170422041C09B5930F2F.

PROCESSOS DE DISPENSA Nº 08-159/2021; 08-174/2021; 08-175/2021 E PROESSO DE INEXIBILIDADE Nº
09-57/2021

Publicação Nº 3359758

Processo Dispensa 08 - 159/2021
Objeto: Contratação emergencial de transporte escolar – SEMED.
Contratada: CANDY TUR FRETAMENTOS LTDA EPP
Artigo 24; Inciso IV da lei 8.666/93
Valor total: R$143.193,07
Registrado no TCE/SC sob nº 09D6329F8E5C9E5A0528512FC0600298C975C6DD
Processo Dispensa 08 - 174/2021
Objeto: Fornecimento de refeições para atletas e dirigentes na cidade de Videira – SME
Contratada: BAR E LANCHONETE DO NIVALDO LTDA
Artigo 24; Inciso IV da lei 8.666/93
Valor total: R$26.690,00
Registrado no TCE/SC sob nº C687B9C8FF32ECBEDE49A668541465436778D575
Processo Dispensa 08 - 175/2021
Objeto: Fornecimento de refeições para atletas e dirigentes na cidade de Timbó – SME
Contratada: AMARILDO SCHAKOWOSKI ME
Artigo 24; Inciso IV da lei 8.666/93
Valor total: R$45.580,00
Registrado no TCE/SC sob nº 16DC569180A045F6BE3175A631F76A923F1CC6B8
Processo inexigibilidade 09 - 57/2021
Objeto: Serviço de monitoria aperfeiçoamento em imunização – recurso: CISAMVI – item 2167 – SEMUS/FMS
Contratada: TASSILA DIAS MALTA MOREIRA MOURA
Artigo 25; Inciso II da lei 8.666/93
Valor total R$24.000,00
Registrado no TCE/SC sob nº D349115B1980551F42BBA8DEFFB32218E29DEC88

RESULTADO PRELIMINAR - BANCO DE PROJETOS - CMDCA

Publicação Nº 3359764

RESULTADO PRELIMINAR
O Município de Blumenau, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA, com esteio na Lei nº. 13.019, de 31 de julho de 2014, no Decreto nº. 8.726, de 27 de abril de 2016, no Decreto Municipal nº. 11.235 de 29 de março de 2017, na Lei Complementar Municipal nº. 411 de 01 de Agosto de 2003, e no Edital CMDCA 001/2021,
torna pública a relação de PROPOSTAS DEFERIDAS E INDEFERIDAS, apresentadas para composição de Banco de Projetos:
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PROPOSTAS APRESENTADAS PARA BANCO DE PROJETOS - DEFERIDAS
Projeto
OSC
A vida como um mosaico: uma construção possível
Associação de Educação Complementar Puro Amor

Valor *

Prazo

R$ 107.118,00

24 meses

Adole-ser e crescer: possibilitando novos horizontes
aos adolescentes

Associação de Educação Complementar Puro Amor

R$ 160.865,54

12 meses

Casa do Saber

Sociedade Casa da Esperança

R$ 113.980,00

24 meses

Alimentação Saudável - Um Estilo de Vida
A Tecnologia Assistiva para Melhoria da Qualidade
de Vida da Criança e do Adolescente da APAE de
Blumenau

Associação Casa São Felipe Néri

R$ 37.150,00

18 meses

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Blumenau APAE - Blumenau

R$ 97.700,00

12 meses

R$ 25.990,00

12 meses

R$ 4.108.241,00

12 meses

R$ 129.669,98

24 meses

R$ 71.715,00

12 meses

R$ 52.873,49
R$ 51.840,00
R$ 18.607,00

5 meses
18 meses
12 meses

Acampamento Pais e Filhos
Cavalo, Amor e Superação
Artes Visuais

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Blumenau APAE - Blumenau
Pólo Tecnológico de Informação e Comunicação da Região
de Blumenau Blusoft
Associação de Educação Complementar Puro Amor
Associação Blumenauense de amigos dos Deficientes
Auditivos – ABADA
Cruz Azul no Brasil
Associação Casa São Felipe Néri
Associação Assistencial Lar Betânia

Esporte no Bairro

Centro de Recuperação Nova Esperança - CERENE

R$ 118.004,81

12 meses

Fique Conectado com Seus Sonhos

Centro de Recuperação Nova Esperança - CERENE

R$ 16.142,20

4 meses

Jovem, Protagonista de sua História

Associação Casa São Felipe Néri

R$ 45.000,00

15 meses

Iniciação

Associação Blumenauense de amigos dos Deficientes
Auditivos – ABADA

R$ 29.882,00

9 meses

Alimentação Saudável

Associação Assistencial Lar Betânia

R$ 68.497,84

12 meses

Conexão Prevenção

Cruz Azul no Brasil

R$ 65.804,21

12 meses

Fazendo Arte no Tratamento

Centro de Recuperação Nova Esperança - CERENE

R$ 92.551,63

12 meses

Integração Sensorial

Associação Casa de Apoio

R$ 96.040,19

11 meses

Apoiar

Associação Blumenauense de amigos dos Deficientes
Auditivos – ABADA

R$ 65.398,00

12 meses

Escola de Pais

Cruz Azul no Brasil

R$ 76.782,90

11 meses

Habita Teens

Cruz Azul no Brasil

R$ 67.491,51

11 meses

Assessoria Grupos de Apoio

Cruz Azul no Brasil

R$ 69.222,57

11 meses

Arte do Teatro

Associação Assistencial Lar Betânia

R$ 44.066,25

12 meses

Grupo de Dança Folclórica Especial Alles Danzen

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Blumenau APAE - Blumenau

R$ 23.364,95

12 meses

Alfabetizar para Incluir
Decola
Universo do Saber: Construindo Possibilidade
Fortalecer
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Sustentabilidade Planetária

Sociedade Casa da Esperança

R$ 80.020,00

24 meses

Vamos Correr, Pular e Saltar

Associação Assistencial Lar Betânia

R$ 56.856,98

12 meses

Pedal do Bem

Centro de Recuperação Nova Esperança - CERENE

R$ 40.107,56

02 meses

Escola de Férias

Centro de Recuperação Nova Esperança - CERENE

R$ 16.443,18

Julho de 2022

* Valores a serem financiados pelo FMDCA sujeitos a alteração em virtude de captação de recurso em andamento, nos termos do Edital
CMDCA 001/2021, conforme Cláusula 14.1 à 14.6.
PROPOSTAS APRESENTADAS PARA BANCO DE PROJETOS – INDEFERIDA.
Projeto
Nenhuma proposta indeferida.

OSC

Patrícia Morastoni Sasse
Secretária de Desenvolvimento Social
Sérgio Sanches
Coordenador Geral do CMDCA

RESOLUÇÃO CMAS Nº 49/2021

Publicação Nº 3359768

RESOLUÇÃO CMAS Nº. 49/2021
APROVA O PLANO DE AÇÃO 2021 E RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020 DA ASSOCIAÇÃO BLUMENAUENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS –
ABLUDEF PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO.
O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso das atribuições, conferidas pela Lei Federal nº. 8.742, de 07 de dezembro de
1993; pela Lei Complementar nº. 425, de 21 de novembro de 2003 e alterações; pela Lei Complementar Municipal nº. 945, de 11 de novembro de 2014 e pelo Decreto Municipal nº. 11.901 de 03 de setembro de 2018, que aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal
de Assistência Social e suas alterações, de acordo com a deliberação da Plenária ordinária realizada em 20 de outubro de 2021 e
CONSIDERANDO:
- a Resolução CNAS nº. 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e suas alterações;
- o artigo 16 da Resolução CMAS nº. 33/2014 que dispõe sobre a inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, bem como
dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social de Blumenau;
- a Resolução CMAS nº. 13/2012 que aprova a inscrição da Entidade Associação Blumenauense de Deficientes Físicos – ABLUDEF no Conselho Municipal de Assistência Social e a Resolução CMAS nº. 13/2016 que altera o Comprovante de Inscrição da Entidade;
- a Resolução CMAS N° 065/2016 que altera os anexos IV e V da Resolução n°. 033/2014 do Conselho Municipal De Assistência Social;
- o parecer favorável à aprovação dos Plano de Ação 2021 e Relatório de Atividades 2020 da Associação Blumenauense de Deficientes Físicos – ABLUDEF pela Comissão Permanente de Políticas da Assistência Social em reunião ordinária realizada no dia 05 de outubro de 2021,
conforme consta no relatório nº. 11/2021.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Plano de Ação 2021 e Relatório de Atividades 2020 da Associação Blumenauense de Deficientes Físicos – ABLUDEF para
a execução do Programa Ações de Mobilização para o Mundo do Trabalho.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Blumenau, 20 de outubro de 2021.
NÍVEA MARIA KLEIN KEUNECKE
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS
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Publicação Nº 3359769

RESOLUÇÃO CMAS Nº. 50/2021
APROVA O PLANO DE AÇÃO 2021 E O RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020 DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso das atribuições, conferidas pela Lei Federal nº. 8.742, de 07 de dezembro de
1993; pela Lei Complementar nº. 425, de 21 de novembro de 2003 e alterações; pela Lei Complementar Municipal nº. 945, de 11 de novembro de 2014 e pelo Decreto Municipal nº. 11.901 de 03 de setembro de 2018, que aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal
de Assistência Social e suas alterações, de acordo com a deliberação em plenária ordinária realizada em 20 de outubro de 2021 e
CONSIDERANDO:
- a Resolução CNAS nº. 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e suas alterações;
- a Resolução CMAS nº. 029/2016 que altera o comprovante de Inscrição da Entidade Associação Beneficente Bom Samaritano no Conselho
Municipal de Assistência Social de Blumenau – CMAS;
- a resolução CMAS n°. 033/2014 que dispõe sobre a inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, bem como dos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social de Blumenau – CMAS;
- a Resolução CMAS n°. 065/2016 que altera os anexos IV e V da Resolução n°. 033/2014 do Conselho Municipal De Assistência Social–
CMAS;
- o parecer favorável à aprovação dos Plano de Ação 2021 e Relatório de Atividades 2020 da Associação Beneficente Bom Samaritano pela
Comissão Permanente de Políticas de Assistência Social em reunião realizada no dia 05 de outubro de 2021, conforme consta no relatório
CPPAS nº. 11/2021.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Plano de Ação 2021 e o Relatório de Atividades 2020 da Associação Beneficente Bom Samaritano para a execução do
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Blumenau, 20 de outubro de 2021.
NÍVEA MARIA KLEIN KEUNECKE
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS

RESOLUÇÃO CMAS Nº 51/2021

Publicação Nº 3359771

RESOLUÇÃO CMAS Nº. 51/2021
APROVA O PLANO DE AÇÃO 2021 E O RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020 DA ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS DO VALE DO ITAJAÍ – AFISVALE PARA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ASSESSORAMENTE E DE DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS
O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso das atribuições, conferidas pela Lei Federal nº. 8.742, de 07 de dezembro de
1993; pela Lei Complementar nº. 425, de 21 de novembro de 2003 e alterações; pela Lei Complementar Municipal nº. 945, de 11 de novembro de 2014 e pelo Decreto Municipal nº. 11.901 de 03 de setembro de 2018, que aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal
de Assistência Social e suas alterações, de acordo com a deliberação em plenária ordinária realizada em 20 de outubro de 2021 e
CONSIDERANDO:
- a Resolução CNAS nº. 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e suas alterações;
- a Resolução CMAS nº. 39/2015 que aprova a inscrição da Associação dos Fissurados do Vale do Itajaí - AFISVALE no Conselho Municipal
de Assistência Social – CMAS;
- a Resolução CMAS n°. 065/2016, que altera os anexos IV e V da Resolução n°. 033/2014 do Conselho Municipal De Assistência Social –
CMAS;
- o parecer favorável à aprovação dos Plano de Ação 2021 e Relatório de Atividades 2020 da Associação dos Fissurados do Vale do Itajaí AFISVALE pela Comissão Permanente de Políticas de Assistência Social em reunião realizada no dia 05 de outubro de 2021, conforme consta
no relatório CPPAS nº. 11/2021.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Plano de Ação 2021 e o Relatório de Atividades 2020 da Associação dos Fissurados do Vale do Itajaí - AFISVALE para a
execução das ações de assessoramento e de defesa e garantia de direitos.
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Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Blumenau, 20 de outubro de 2021.
NÍVEA MARIA KLEIN KEUNECKE
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS

RESOLUÇÃO CMAS Nº 52/2021

Publicação Nº 3359773

RESOLUÇÃO CMAS Nº. 52/2021
APROVA O PLANO DE AÇÃO 2021 E O RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020 DA ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO
DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso das atribuições, conferidas pela Lei Federal nº. 8.742, de 07 de dezembro de
1993; pela Lei Complementar nº. 425, de 21 de novembro de 2003 e alterações; pela Lei Complementar Municipal nº. 945, de 11 de novembro de 2014 e pelo Decreto Municipal nº. 11.901 de 03 de setembro de 2018, que aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal
de Assistência Social e suas alterações, de acordo com a deliberação em plenária ordinária realizada em 20 de outubro de 2021 e
CONSIDERANDO:
- a Resolução CNAS nº. 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e suas alterações;
- a Resolução CMAS nº. 19/2016 que altera a inscrição da Entidade Associação Casa de Apoio no Conselho Municipal de Assistência Social
– CMAS;
- a Resolução CMAS n°. 033/2014 que dispõe sobre a inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, bem como dos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social de Blumenau – CMAS;
- a Resolução CMAS n°. 065/2016 que altera os anexos IV e V da Resolução n°. 033/2014 do Conselho Municipal De Assistência Social–
CMAS;
- o parecer favorável à aprovação dos Plano de Ação 2021 e Relatório de Atividades 2020 da Associação Casa de Apoio pela Comissão
Permanente de Políticas de Assistência Social em reunião realizada no dia 05 de outubro de 2021, conforme consta no relatório CPPAS nº.
11/2021.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Plano de Ação 2021 e o Relatório de Atividades 2020 da Associação Casa de Apoio para a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Blumenau, 20 de outubro de 2021.
NÍVEA MARIA KLEIN KEUNECKE
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS

RESOLUÇÃO CMAS Nº 53/2021

Publicação Nº 3359775

RESOLUÇÃO CMAS Nº. 53/2021
APROVA A REPROGRAMAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA PORTARIA
MC nº 378/2020, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EPI.
O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 8.742, de
7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), pela Lei Complementar Municipal nº 945, de 11 de novembro de 2014,
que dispõem sobre a estrutura, a organização e o funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social de Blumenau, em Reunião
Plenária Ordinária, realizada no dia 24 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO:
- o Decreto nº. 5.517, de 17 de abril de 1996, que regulamenta o Fundo Municipal de Assistência Social de Blumenau;
- a Instrução Normativa nº. TC-020/2015, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina que estabelece critérios para organização e
apresentação da prestação de contas anual, normas relativas à remessa de dados, informações e demonstrativos por meio eletrônico da UG
da Administração do Estado e dos Municípios de SC, pertinentes ao controle externo exercido pelo TC, e dá outras providências;
- a análise e aprovação bimestral das movimentações financeiras relativas ao FMAS pelo Conselho Municipal de Assistência Social;
- o parecer favorável da Comissão Permanente de Financiamento da Assistência Social – CPFAS em reunião extraordinária realizada em 17
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de fevereiro de 2021, referente à prestação de contas consolidada do ano de 2020, conforme consta no relatório CPFAS nº 02/2021;
- Aprovação em Plenária Ordinária, realizada em 24 de fevereiro de 2021, a qual consta na ATA nº 02/2021.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a reprogramação do saldo dos recursos repassados ao Fundo Municipal de Assistência Social, nos Termos da Portaria do
Ministério da Cidadania nº 378/2020, destinado à aquisição de EPI,
Parágrafo Único. O valor do saldo a que se refere o caput é de R$ 109.019,06 e será destinado da seguinte forma:
I – R$ 88.019,06 (oitenta e oito mil dezenove reais e seis centavos) para o custeio de despesas da Proteção Social Básica e Especial
II - R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) destinados ao custeio de despesas da Associação Casa São Simeão, de acordo com o plano de
aplicação apresentado.
Art. 2º O plano de aplicação a ser apresentado pela Associação casa São Simeão deverá ser encaminhado no prazo de 15 dias, a contar da
publicação desta Resolução.
Parágrafo Único. O plano de aplicação deverá respeitar o valor destinado e no caso de sobra de recursos os mesmos serão aplicados de
acordo com o art. 1º, desta Resolução.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Blumenau, 20 de outubro de 2021.
NÍVEA MARIA KLEIN KEUNECKE
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2225/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2222/2021 - SAMAE

Publicação Nº 3359783

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2225/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2222/2021 - SAMAE
Objeto: Registro de preços para contratação de serviços técnicos especializados para manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos leves, médios, pesados e motos do SAMAE, com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que
atendam às recomendações dos fabricantes, pelo período de 01 (um) ano.
Empresa: A.G. Racing Ltda ME. – CNPJ: 06.070.332/0001-29
Nº Item Qtde Unid. Valor Unitário Valor Total
03 20.000 valor R$ 1,00 R$ 20.000,00
04 200 hora E$ 56,00 R$ 11.200,00
Valor Total Lote 04: R$ 31.200,00
Empresa: Auto Mecânica Paraná Ltda EPP. – CNPJ: 83.071.340/0001-30
Nº Item Qtde Unid. Valor Unitário Valor Total
01 1.000 hora R$ 10,50 R$ 10.500,00
06 200.000 valor R$ 1,00 R$ 200.000,00
Valor Total Lote 02: R$ 210.500,00
Empresa: PR Comércio de Auto Peças e Importadora Ltda ME – CNPJ: 28.174.440/0001-84
Nº Item Qtde Unid. Valor Unitário Valor Total
02 1.600 hora R$ 10,00 R$ 16.000,00
05 500.000 valor R$ 1,00 R$ 500.000,00
Valor Total Lote 03: R$ 516.000,00
Lote 01 restou frustrado.
Valor total de Pregão Presencial 2222/2021 – R$ 757.700,00
Base Legal: De acordo com o referido Pregão Presencial, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Municipais nº 7.106/02 e 7.732/04,
subsidiariamente Lei nº 8.666/93 e alterações, Lei Complementar 123/06 e suas alterações, CLT, em especial art. 551, Súmula 331 do TST,
Código Civil e demais legislações aplicáveis à matéria.
Pagamento: O pagamento será realizado até décimo, de acordo com as medições mensais e após a entrega e mediante a apresentação
da Nota Fiscal/fatura, devidamente atestada pelo responsável do setor requerente, o qual será efetuado através de depósito bancário na
instituição financeira indicada na NF-e com devidas informações (Banco, agência, número conta).
Prazo de vigência: A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir de 20 de outubro de 2021.
Blumenau – SC, 20 de outubro de 2021.
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Publicação Nº 3359786

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
Extrato nº. 492/2021
Dispensa de Licitação n°. 301/2021
A Fundação Universidade Regional de Blumenau, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Antônio da Veiga, nº. 140,
CNPJ nº. 82.662.958/0001-02, torna público que após o devido processo legal de Dispensa de Licitação do procedimento em epígrafe, com
fundamento no Artigo 24, IV, da Lei 8.666/1993 e demais alterações e o Parecer Jurídico nº 477/2021/PROGEF, para CONTRATAÇÃO DO
SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DOS CRÉDITOS PROVENIENTES DE 100% (CEM POR CENTO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS À FURB. Setor solicitante: Divisão de Administração Financeira. Contratada: COOPERATIVA
DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS – SICOOB MAXICREDITO (CNPJ: 78.825.270/0001-29). Fundamento Legal:
Instrução Normativa nº. 003/2016/Reitoria, Artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/1993 e Parecer Jurídico nº 477/2021/PROGEF). Nº do registro
do envio TCE: FE8DAE378BA5171CF58D241A5967B25DF6F00FA9.
Blumenau/SC, 20 de outubro de 2021.
Profª. Marcia Cristina Sardá Espindola
Reitora da FURB

PORTARIA Nº 8569/2021 - ISSBLU

Publicação Nº 3359789

PORTARIA N.º 8569/2021
CONCEDE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL MÁRCIO JOSÉ MEDEIROS.
CARLOS XAVIER SCHRAMM, Diretor Presidente do ISSBLU- Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau, nomeado
pela Portaria nº 25.449, de 02 de junho de 2021, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 57, inciso I, da Lei Complementar n.º 308,
de 22 de dezembro de 2000, resolve
CONCEDER APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO,
de acordo com o artigo 73-B, seus incisos, da Lei Complementar n.º 308, de 22 de dezembro de 2000, artigos 2°, inciso I, anexo I-E, e
54, da Lei Complementar n° 661, de 28 de novembro de 2007, e artigo 3.º, seus incisos, da Emenda Constitucional n° 47, de 5 de julho de
2005, a
MÁRCIO JOSÉ MEDEIROS, servidor público municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria
Municipal de Promoção da Saúde, sob o Regime Jurídico Estatutário, com proventos integrais e mensais de R$ 12.770,57 (Doze mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos), a partir de 13 de outubro de 2021, conforme Processo nº 15002/8/2021.
Blumenau, 08 de outubro de 2021.
CARLOS XAVIER SCHRAMM
Diretor Presidente

PORTARIA Nº 8570/2021 - ISSBLU

Publicação Nº 3359790

PORTARIA N.º 8570/2021
CONCEDE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL MARIO JOSÉ SABEL.
CARLOS XAVIER SCHRAMM, Diretor Presidente do ISSBLU - Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau, nomeado
pela Portaria n.º 25.449, de 02 de junho de 2021, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 57, inciso I, da Lei Complementar n.º 308,
de 22 de dezembro de 2000, resolve
CONCEDER APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO,
de acordo com o artigo 73-B, seus incisos, da Lei Complementar n.º 308, de 22 de dezembro de 2000, artigos 2°, inciso I, anexo I, e 54, da
Lei Complementar n° 661, de 28 de novembro de 2007, e artigo 3.º, seus incisos, da Emenda Constitucional n° 47, de 5 de julho de 2005, a
MARIO JOSÉ SABEL, servidor público municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de
Administração, sob o Regime Jurídico Estatutário, com proventos integrais e mensais de R$ 3.543,24 (Três mil, quinhentos e quarenta e três
reais e vinte e quatro centavos), a partir de 13 de outubro de 2021, conforme Processo nº 15116/10/2021.
Blumenau, 08 de outubro de 2021.
CARLOS XAVIER SCHRAMM
Diretor Presidente
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Publicação Nº 3359792

PORTARIA N.º 8585/2021
CONCEDE PENSÃO VITALÍCIA A JONAS BATISTA LONGUI E TEMPORÁRIA A BERNARDO MARTINS LONGUI.
CARLOS XAVIER SCHRAMM, Diretor Presidente do ISSBLU- Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau, nomeado
pela Portaria nº 25.449, de 02 de junho de 2021, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 57, inciso I, da Lei Complementar n.º 308,
de 22 de dezembro de 2000, resolve
CONCEDER PENSÃO VITALÍCIA E TEMPORÁRIA,
de acordo com os artigos 17, §§ 1º, 2º, e 3º, inciso IV, e 18, incisos I, alínea "c", e II, alínea “a”, da Lei Complementar nº. 308, de 22 de
dezembro de 2000, combinado com o artigo 16, inciso II, do mesmo diploma legal, e artigo 40, § 7º, inciso II, da Constituição Federal, com
redação dada pela Emenda Constitucional nº. 41, de 19 de dezembro de 2003, a
JONAS BATISTA LONGUI, companheiro, e BERNARDO MARTINS LONGUI, filho, de SUSANA MARTINS, servidora pública municipal, ocupante
do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, falecida em 30 de setembro de 2021, devendo perceber o beneficiário da pensão vitalícia o correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos proventos, no valor de
R$ 971,25 (Novecentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos), até 30/09/2036, e o beneficiário da pensão temporária correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos proventos, no valor de R$ 971,25 (Novecentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos), até
completar 21 anos, em 06/03/2038, totalizando R$ 1.942,50 (Mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), a contar da
data do óbito, conforme Processos nos 15118/10/2021, e 15119/10/2021.
Blumenau, 15 de outubro de 2021.
CARLOS XAVIER SCHRAMM
Diretor Presidente

PORTARIA Nº 8586/2021 - ISSBLU

Publicação Nº 3359796

PORTARIA N.º 8586/2021
CONCEDE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL RITA DEGGAU SCHMIDT.
CARLOS XAVIER SCHRAMM, Diretor Presidente do ISSBLU - Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau, nomeado
pela Portaria n.º 25.449, de 02 de junho de 2021, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 57, inciso I, da Lei Complementar n.º 308,
de 22 de dezembro de 2000, resolve
CONCEDER APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO,
de acordo com o artigo 72-A, seus incisos, da Lei Complementar n.º 308, de 22 de dezembro de 2000, artigos 2°, inciso I, anexo I-E, e
54, da Lei Complementar n° 661, de 28 de novembro de 2007, e artigo 6.º, seus incisos, da Emenda Constitucional n° 41, de de 19 de
dezembro de 2003, à
RITA DEGGAU SCHMIDT, servidora pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro, lotada na Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, sob o Regime Jurídico Estatutário, com proventos integrais e mensais de R$ 14.013,87 (Quatorze mil, treze
reais e oitenta e sete centavos), a partir de 18 de outubro de 2021, conforme Processo nº 15109/10/2021.
Blumenau, 15 de outubro de 2021.
CARLOS XAVIER SCHRAMM
Diretor Presidente

PORTARIA Nº 8587/2021 - ISSBLU

Publicação Nº 3359799

PORTARIA N.º 8587/2021
CONCEDE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL VALDIR PEDRO PEREIRA.
CARLOS XAVIER SCHRAMM, Diretor Presidente do ISSBLU- Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau, nomeado
pela Portaria n.º 25.449, de 02 de junho de 2021, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 57, inciso I, da Lei Complementar n.º 308,
de 22 de dezembro de 2000, resolve
CONCEDER APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO,
de acordo com o artigo 73-B, seus incisos, da Lei Complementar n.º 308, de 22 de dezembro de 2000, artigos 2°, inciso VII, anexo VII, e
54, da Lei Complementar n° 661, de 28 de novembro de 2007, e artigo 3.º, seus incisos, da Emenda Constitucional n° 47, de 5 de julho de
2005, a
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VALDIR PEDRO PEREIRA, servidor público municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista de Manutenção, lotado no SAMAE- Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, sob o Regime Jurídico Estatutário, com proventos integrais e mensais de R$ 4.061,00
(Quatro mil, sessenta e um reais), a partir de 20 de outubro de 2021, conforme Processo n.º 15018/9/2021.
Blumenau, 18 de outubro de 2021.
CARLOS XAVIER SCHRAMM
Diretor Presidente

PORTARIA Nº 8589/2021 - ISSBLU

Publicação Nº 3359800

PORTARIA N.º 8589/2021
CONCEDE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ELIANE EMI NAKASHIMA MORSCH.
CARLOS XAVIER SCHRAMM, Diretor Presidente do ISSBLU - Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau, nomeado
pela Portaria n.º 25.449, de 02 de junho de 2021, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 57, inciso I, da Lei Complementar n.º 308,
de 22 de dezembro de 2000, resolve
CONCEDER APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO,
de acordo com o artigo 72-A, seus incisos, da Lei Complementar n.º 308, de 22 de dezembro de 2000, artigos 99, e 104, anexo I, da Lei
Complementar n° 662, de 28 de novembro de 2007, artigo 40, § 5º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
Nº 20/1998, e artigo 6.º, seus incisos, da Emenda Constitucional n° 41, de 19 de dezembro de 2003, à
ELIANE EMI NAKASHIMA MORSCH, servidora pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, lotada na Secretaria
Municipal de Educação, sob o Regime Jurídico Estatutário, com proventos integrais e mensais de R$ 5.244,14 (Cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos), a partir de 20 de outubro de 2021, conforme Processo n.º 15032/9/2021.
Blumenau, 18 de outubro de 2021.
CARLOS XAVIER SCHRAMM
Diretor Presidente

PORTARIA Nº 8592/2021 - ISSBLU

Publicação Nº 3359802

PORTARIA N.º 8592/2021
ALTERA A PORTARIA N.º 1580/2008 QUANTO AO VALOR DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ROSAMELIA LAFFIN.
CARLOS XAVIER SCHRAMM, Diretor Presidente do ISSBLU - Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau, nomeado
pela Portaria nº 25.449, de 02 de junho de 2021, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 57, inciso I, da Lei Complementar n.º 308,
de 22 de dezembro de 2000,
CONSIDERANDO a Decisão, prolatada pelo Juízo da 1.ª Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho, e Registros Públicos da Comarca
de Blumenau, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 5014352-73.2021.8.24.0008/SC, resolve
ALTERAR,
a Portaria n.º 1580/2008, de 12 de dezembro de 2008, quanto aos proventos da aposentadoria da servidora pública municipal ROSAMELIA
LAFFIN, alterando o valor para R$ 6.699,23 (Seis mil, seiscentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos), a contar de 01 de outubro
de 2021.
Blumenau, 19 de outubro de 2021.
CARLOS XAVIER SCHRAMM
Diretor Presidente

PORTARIA Nº 8593/2021 - ISSBLU

Publicação Nº 3359803

PORTARIA N.º 8593/2021
ALTERA A PORTARIA N.º 4714/2015 QUANTO AO VALOR DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL LILIAN WOLF SZPOGANICZ.
CARLOS XAVIER SCHRAMM, Diretor Presidente do ISSBLU - Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau, nomeado
pela Portaria nº 25.449, de 02 de junho de 2021, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 57, inciso I, da Lei Complementar n.º 308,
de 22 de dezembro de 2000,
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CONSIDERANDO a Decisão, prolatada pelo Juízo da 1.ª Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho, e Registros Públicos da Comarca
de Blumenau, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 5018032-66.2021.8.24.0008/SC, resolve
ALTERAR,
a Portaria n.º 4714/2015, de 26 de março de 2015, quanto aos proventos da aposentadoria da servidora pública municipal LILIAN WOLF
SZPOGANICZ, alterando o valor para R$ 2.731,50 (Dois mil, setecentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), a contar de 01 de outubro
de 2021.
Blumenau, 19 de outubro de 2021.
CARLOS XAVIER SCHRAMM
Diretor Presidente

PORTARIA Nº 8594/2021 - ISSBLU

Publicação Nº 3359805

PORTARIA N.º 8594/2021
ALTERA A PORTARIA N.º 8574/2021 QUANTO AO VALOR DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL AGUIDA PAULINA PEIXER.
CARLOS XAVIER SCHRAMM, Diretor Presidente do ISSBLU - Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau, nomeado
pela Portaria nº 25.449, de 02 de junho de 2021, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 57, inciso I, da Lei Complementar n.º 308,
de 22 de dezembro de 2000,
CONSIDERANDO a Decisão, prolatada pelo Juízo da 1.ª Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho, e Registros Públicos da Comarca
de Blumenau, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 5014466-12.2021.8.24.0008/SC, resolve
ALTERAR,
a Portaria n.º 8574/2021, de 13 de outubro de 2021, quanto aos proventos da aposentadoria da servidora pública municipal AGUIDA PAULINA PEIXER, alterando o valor para R$ 5.981,49 (Cinco mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos), a contar de 01
de outubro de 2021.
Blumenau, 19 de outubro de 2021.
CARLOS XAVIER SCHRAMM
Diretor Presidente

PORTARIA Nº 8595/2021 - ISSBLU

Publicação Nº 3359807

PORTARIA N.º 8595/2021
ALTERA A PORTARIA N.º 7256/2019 QUANTO AO VALOR DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL JOSE CARLOS DE MELO.
CARLOS XAVIER SCHRAMM, Diretor Presidente do ISSBLU - Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau, nomeado
pela Portaria nº 25.449, de 02 de junho de 2021, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 57, inciso I, da Lei Complementar n.º 308,
de 22 de dezembro de 2000,
CONSIDERANDO a Decisão, prolatada pelo Juízo da 1.ª Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho, e Registros Públicos da Comarca
de Blumenau, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 5012110-44.2021.8.24.0008/SC, resolve
ALTERAR,
a Portaria n.º 7256/2019, de 03 de julho de 2019, quanto aos proventos da aposentadoria do servidor público municipal JOSE CARLOS DE
MELO, alterando o valor para R$ 9.714,60 (Nove mil, setecentos e quatorze reais e sessenta centavos), a contar de 01 de outubro de 2021.
Blumenau, 19 de outubro de 2021.
CARLOS XAVIER SCHRAMM
Diretor Presidente

PORTARIA Nº 8596/2021 - ISSBLU

Publicação Nº 3359809

PORTARIA N.º 8596/2021
CONCEDE PENSÃO VITALÍCIA A DAMIÃO FERNANDES DA SILVA.
CARLOS XAVIER SCHRAMM, Diretor Presidente do ISSBLU - Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau, nomeado
pela Portaria n.º 25.449, de 02 de junho de 2021, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 57, inciso I, da Lei Complementar n.º 308,
de 22 de dezembro de 2000, resolve
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CONCEDER PENSÃO VITALÍCIA,
de acordo com os artigos 17, §§ 1º, e 4º, e 18, inciso I, alínea “c”, da Lei Complementar n.º 308, de 22 de dezembro de 2000, combinado
com o artigo 16, inciso I, do mesmo diploma legal, e artigo 40, § 7º, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional n.º 41, de 19 de dezembro de 2003, a
DAMIÃO FERNANDES DA SILVA, companheiro de EDITE BARROS DA SILVA, servidora pública municipal aposentada, ocupava o cargo de
provimento efetivo de Servente de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, falecida em 26 de abril de 2021, devendo
perceber, mensalmente, o valor de R$ 1.122,96 (Mil, cento e vinte e dois reais e noventa e seis centavos), a contar da data do óbito, conforme Processo n.º 14725/5/2021.
Blumenau, 20 de outubro de 2021.
CARLOS XAVIER SCHRAMM
Diretor Presidente
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Bom Jardim da Serra
Prefeitura
DECRETO N° 137/2021 DISPOE SOBRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 11.000,00 (ONZE MIL
REAIS) PARA ATENDER A SUPLEMENTAÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA CÂMARA DE VEREADORES

Publicação Nº 3359408

DECRETO N° 137/2021
DISPOE SOBRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 11.000,00 (ONZE MIL REAIS) PARA ATENDER A SUPLEMENTAÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA CÂMARA DE VEREADORES
PEDRO LUIZ OSTETTO, Prefeito Municipal de Bom Jardim da Serra, no uso da atribuição que lhe confere o art. 75, incisos VII da Lei Orgânica Municipal.
DECRETA
Art.1- Fica Crédito Suplementar no valor de R$ 11.000,00 (Onze mil reais) para atender a suplementação das dotações orçamentárias abaixo
discriminadas:
10.00 – CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
10.001 – CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.031.1.2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.3.90.00.00.00.00.00 ..................................... R$ 11.000,00
Art.2- As despesas decorrentes da suplementação acima correrão por conta de anulação parcial das dotações abaixo discriminadas:
10.00 – CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
10.001 – CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.031.1.2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.350.00.00.00.00.00.0133 .................................... R$ 4.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0133 .................................... R$ 7.000,00
TOTAL GERAL .................................................. R$ 11.000,00
Art.3 . -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bom Jardim da Serra - SC, 19 de outubro de 2021.
PEDRO LUIZ OSTETTO
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL N º 01/2021 PROCESSO DE REMATRÍCULAS, TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA E OPCIONAL, DA REDE
PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA- SC

Publicação Nº 3359534

EDITAL N º 01/2021 PROCESSO DE REMATRÍCULAS, TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA E OPCIONAL, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE
ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA- SC
Dispõe sobre os critérios para realização de rematrícula e matrículas novas, transferência obrigatória e opcional, da Rede Pública Municipal
de Bom Jardim da Serra / SC para o ano letivo de 2022.
O Município de Bom Jardim da Serra, através de seu Prefeito Municipal, Pedro Luiz Ostetto por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições de acordo com as disposições regimentais, torna público e de conhecimento dos interessados, que mediante
o presente Edital, estabelecerá as diretrizes do processo de matrícula, rematrículas e transferência de crianças da Rede Municipal, para o
ano letivo de 2022.
Lei Federal nº 13.146, de 06 de julho de 2015, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de1996, à Lei nº 13.882, de08 outubro de 2019.
De acordo com o Regimento Escolar Unificado do Sistema Municipal de Ensino de Bom Jardim da Serra – termo de homologação resolução
nº002/CME 15 de janeiro de 2020.
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Este edital visa dar publicidade à gestão das vagas no âmbito Municipal gerida pelo poder público e estabelecer o procedimento para matrícula, rematrícula e transferência dos alunos da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2022, no Município de Bom Jardim da Serra.
1 DAS INSCRIÇÕES
1.1 O encaminhamento para matrícula das Unidades Escolares, integrantes da Rede Municipal de Ensino de Bom Jardim da Serra, fica condicionado as seguintes datas:
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Término 25 de novembro 2021.

Horário de atendimento nas Unidades de Ensino durante o período de matrículas, rematrículas e transferências:
E.E.B.M SÃO GERÔNIMO: 13:00 às 19:00 horas, (segunda-feira à sexta-feira).
E.E.B.M ALTOS DA BOA VISTA: 08:00 às 12:00 horas, (segunda-feira à sexta-feira).
CEI ELIZA ROSA DE CARVALHO: 13:00 às 19:00 horas, (segunda-feira a sexta-feira).
PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO DE SEGURANÇA:
Espaçamento físico demarcado com 1,0m a 1,5 m na fila de espera;
Uso obrigatório de máscara;
Atendimento individual (01 pessoas por vez);
Não levar acompanhante, somente o responsável pela matrícula;
Uso de álcool em gel a Unidade de Ensino (entrada, secretaria):
0.1 O atendimento à criança levada em consideração a sua data de nascimento, assim considerada a data de corte o dia 31 de março para
ingressar no primeiro ano do Ensino Fundamental.
0.2 É requisitos indispensáveis para a inscrição na rematrícula, assim como para a matrícula na Rede de Educação municipal, ser residente
ou que os pais e/ou responsáveis legais trabalhem no Município de Bom Jardim da Serra /SC.
0.3 A inscrição realizada na rematrícula e matrícula é distribuída por proximidade de sua residência, afim de garantir a efetivação da matricula em uma das unidades educacionais que mais atenda a necessidade comprovada pela família.
0.4 As inscrições para as crianças de quatro anos e cinco anos, onze meses e vinte nove dias, correspondentes ao ensino obrigatório (Nível
III e Pré Escola), garante a vaga no ato da matrícula.
0.5 E dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças a partir de 04 (quatro) anos de idade na Unidades Educacionais.
0.6 O Ensino Fundamental é gratuito e obrigatório para alunos que completam 04 (quatro) anos de idade até 31 de março de 2022.
0.7 A matrícula dos alunos (Nível I, Nível II- 0 anos a 3 (três) anos, é gratuito e não obrigatório, porém constitui importância e comprometimento por parte da família.
0.8 A inscrição de matrícula, terá validade somente para o ano letivo de 2022.
0.9 O Ensino Fundamental anos Iniciais I e Finais II, é gratuito e obrigatório para alunos que completam 06 (seis) anos de idade até o dia
31 de março de 2022.
2. DA CONVOCAÇÃO MATRÍCULA, REMATRÍCULA
2.1 A não renovação da matrícula no período determinado pelo edital, ressalvada a hipótese de cancelamento, interromperá o vínculo do
educando com a unidade educacional.
2.2 Da documentação exigida para efetivação de matricula devem ser apresentados os seguintes documentos originais:
1. Identificação da criança;
A 1) CPF, RG ou Certidão de Nascimento
B 2) Comprovante de residência: fatura de água, energia, internet fixa, ou tv por assinatura, atual, em seu nome ou no de seu cônjuge;
C 3) Documento de identificação dos pais ou responsáveis (ambos) com foto (RG, CPF ou CNH) – número de telefone para estabelecer
contato (pessoal ou trabalho).
D 4) Cartão SUS do aluno.
E 5) Carteira de vacinação do aluno atualizada;
F 6) Número do Nis para alunos que recebem bolsa família.
G 7) Alunos que possuem intolerância alimentar deverão apresentar documentação médica comprobatória.
I 8) Para Educação Infantil- (0 a 3 anos e 11 meses), comprovante de trabalho dos pais ou responsáveis.
J 9) Para Educandos com deficiência (PcD) e ou dificuldade de aprendizagem no momento da matrícula devem apresentar documentos
atualizados comprobatório emitido por um médico Neurologista ou Neuropediatra.
L 10) Informar no ato da matrícula as especificidades de saúde do aluno através de atestado médico caso tome alguma medicação, alergia,
diabetes, cardiovascular e entre outros.
M 11) No ato da matrícula os pais ou responsáveis deverão informar a necessidade de transporte escolar e os quilômetros percorridos nome
da linha e comunidade onde reside.
N 12) Cópia do Histórico Escolar ou Transferência ( para alunos transferidos).
3. DA RESPONSÁBILIDADE DA UNIDADE ESCOLAR
3.1 O Gestor e o Técnico Educacional, são responsáveis pela guarda e regularidade da documentação escolar dos alunos matriculados,
cabendo- lhes também a constante atualização dos registros.
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3.2 A matrícula, além de ser um ato normativo e administrativo que vincula o aluno a Unidade Escolar da Rede Municipal de Educação, é
uma inclusão pedagógica no processo escolar.
3.3 Em toda a documentação Escolar do aluno deverá conter o registro com seu nome completo, sem abreviações e a turma deverá ser
escrita por extenso, bem como para efeito de autenticidade colocar assinatura do Técnico Educacional ou do Gestor de forma legível.
3.4 Responsabilidade da Escola atualizar os dados da matrícula dos alunos no Sistema BETHA, bem como a pasta individualizada de cada
aluno com dados físicos.
3.5 Responsabilidade do Gestor e Técnico, estabelecer movimento de documentos (entre as Unidades de Ensino) de transferência em ordem.
3.6 É responsabilidade do Gestor e Técnico efetivar matrícula somente e perante a documentação de transferência do aluno (histórico escolar) oriundo de outra unidade de ensino.
3.7 É responsabilidade do Gestor e Técnico efetivar a transferência somente e perante a documentação comprovando atestado de vaga na
unidade escolar onde o aluno vai ser transferido.
3.8 A EEBM São Gerônimo retornará obrigatoriamente em sua grade de ensino curricular o Ensino Integral para as turmas de 8º e 9º ano
do Ensino Fundamental .
4 DOS PAIS/ OU RESPONSÁVEIS
4.1 É obrigatoriedade dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula, rematrícula ou transferência de seus filhos no tempo estipulado por
esse edital.
4.2 Responsabilidade dos pais ou responsáveis apresentar toda a documentação solicitada para a realização da matrícula.
4.3 Toda a documentação para efetivação da matrícula deverá ser apresentada em fotocópia e comparada com os para que não ocorram
rasuras e /ou falsificações.
4.4 Será anulada a inscrição, bem como a matrícula que for realizada com apresentação de documentação falsa ou adulterada, ficando o
responsável passivo das penas que a lei determinar.
4.5 É de responsabilidade dos pais ou responsáveis manter os dados do aluno atualizados na unidade de escolar ( telefone, endereço, carteira de vacinação ou qualquer outra alteração que ocorra com o aluno).
4.6 É responsabilidade dos pais ou responsáveis no ato da matrícula informar as especificidades de saúde do aluno através de atestado
médico caso tome alguma medicação, alergia, diabetes, cardiovascular e entre outros.
5 TRANSFERÊNCIA
5.1 A transferência obrigatória é aquela em que o aluno deve buscar outras Unidade Escolar para o ano letivo subsequente em função da
faixa etária não ser mais atendida na Unidade Escolar Atual.
5.2 A transferência somente perante a documentação comprovando atestado de vaga na Unidade Escolar onde o aluno vai ser transferido.
5.3 O Aluno oriundo de outra unidade escolar tem de apresentar documentação de transferência do aluno ( histórico escolar ).
5.4 A transferência obrigatória será efetivada a partir do próximo ano letivo
6 DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 A Unidade Escolar deverá, ápartir do ato de matrícula, rematrícula, assegurar à comunidade escolar acesso ao regimento interno termo
de homologação resolução nª 002/CME 15 de janeiro 2020 às normas e ao projeto Político Pedagógicos.
6.2 A matrícula e a frequência do aluno não poderão ser vinculadas às exigências de qualquer tipo de cobrança financeira ou imposição de
condições relativas a material escolar, uniformes ou equivalentes.
6.3 A Secretaria Municipal de Educação, em caso de suspeita ou denuncia, fará revisão das inscrições e matrícula que não obedecem aos
critérios estabelecidos neste Edital, promovendo, se necessário, ações Administrativas e/ ou judiciais.
6.4 as informações constantes nas declarações das famílias e/ou responsável legal serão de inteira responsabilidade desses, e, caso sejam
inverídicas, os mesmos responderão em conformidade com a legislação vigente.
6.7 Este Edital entra em vigor na presente data de sua publicação
Bom Jardim da Serra - SC, 20 de outubro de 2021.
PEDRO LUIZ OSTETTO
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 1.456/2021 AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR TERMO DE CESSÃO DE USO COM O
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3359361

LEI Nº 1.456/2021
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR TERMO DE CESSÃO DE USO COM O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA
CATARINA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
PEDRO LUIZ OSTETTO, Prefeito do Município de Bom Jardim da Serra, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os habitantes, que a
Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Cessão de Uso com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina,
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para utilização do 1º/1°/ 2ª/5° Pelotão de Bombeiro Militar de Bom Jardim da Serra, sediado na cidade de Bom Jardim da Serra/SC, o
seguinte imóvel:
I - objeto: parte de uma construção em alvenaria com a área de 370,00m² (trezentos e setenta metros quadrados), desafetada através
da Lei Ordinária Municipal n. 1.427/2021 e seus anexos, que se encontra edificada na fração de 1.849,00² (um mil oitocentos e quarenta
nove metros quadrados) pertencente ao município de Bom Jardim da Serra – SC, o imóvel no seu todo maior de 15.616,00m² (quinze mil,
seiscentos e dezesseis metros quadrados) está matriculado no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São Joaquim – SC sob matrícula
5043.
Parágrafo primeiro: A utilização exclusiva por parte do Corpo de Bombeiros Militar de Bom Jardim da Serra se dará sobre a parte da edificação mencionada no inciso I e nos termos da desafetação constante da Lei Ordinária Municipal n. 1.427/2021 e seus anexos, e o uso do
terreno se dará sobre a fração de 872,48m² (oitocentos e setenta e dois metros e quarenta e oito centímetros quadrados), não podendo
interferir na área que será de uso do terminal rodoviário, conforme mapa denominado anexo I que faz parte integrante e complementar da
presente.
Parágrafo segundo: O objeto da cessão destina-se ao Corpo de Bombeiros Militar do Município de Bom Jardim da Serra – SC.
Art. 2°. A Cessão de Uso de que trata esta Lei não poderá ultrapassar o prazo de duração de cada mandato, podendo ser prorrogado sempre
pelo mesmo período, para o atendimento do respectivo convênio e desde que haja interesse das partes.
Art. 3°. As ações decorrentes da execução do objeto da presente Lei não resultarão em ônus para o Município.
Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Bom Jardim da Serra - SC, 20 de outubro de 2021.
PEDRO LUIZ OSTETTO
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO 116/2021

PREFEITO MUNICIPAL

R$ 200.000,00

R$ 200.000,00
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PEDRO LUIZ OSTETTO

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 1 de Setembro de 2021.

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

Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64)

Art. 2º - Para atendimento da Alteração Orçamentária que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente de:

25.002.15.451.12.1020-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas

25.002 - DEPTO. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM.

25.000 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 200.000,00, para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

D E C R E T A:

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município
de BOM JARDIM DA SERRA e autorização contida na Lei Municipal nº 1415/2020, de 17 de Dezembro de 2020.

Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento programa de 2021.

DECRETO Nº 116/2021, de 1 de Setembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL BOM JARDIM DA SERRA
C.N.P.J.: 82.844.754/0001-92
Município: BOM JARDIM DA SERRA

ESTADO DE SANTA CATARINA

21/10/2021 (Quinta-feira)
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Bom Jesus do Oeste
Prefeitura
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2021 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358399

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2021
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRAÇADO 6X4 NOVO, CONFORME DESCRITIVO PARA AUXILIO NOS
TRABALHOS DIÁRIOS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE
PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 27/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2348/2021
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
ATA Nº 052/2021
As 09:00 horas do dia 14 de Outubro de 2021, nas dependências do Centro Administrativo Municipal de Bom Jesus do Oeste, reuniu-se o
Pregoeiro e equipe de apoio designados pelo Decreto Municipal nº. 5555/2021 de 04 de fevereiro de 2021 do Senhor Prefeito Municipal
Airton Antônio Reinehr, tendo como Pregoeiro o Senhor Jeferson Persch, para proceder o credenciamento, recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentações, da licitação que tem por objeto abaixo especificado sendo regida pelo tipo de Menor Preço Unitário:
O Pregoeiro em conformidade nos termos das Leis Federais n.º 8.666/93, 10.520/2002 e das demais normas legais aplicáveis, conforme a
classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços nº 027/2021, Ata de julgamento de Preços
e homologado pelo Sr. Prefeito Municipal, do processo acima referenciado, RESOLVE registrar os preços para EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
CAMINHÃO TRAÇADO 6X4 NOVO, CONFORME DESCRITIVO, PARA AUXILIO NOS TRABALHOS DIÁRIOS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO
OESTE, conforme consta no ANEXO I, o qual passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa CARBONI
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, com sede na Rodovia SC 355 nº 54, Km 55, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Município de Videira
SC, inscrita no CNPJ sob nº 02.952.689/0001-80, neste ato representada por seu representante legal (com poderes outorgados) Senhor
Andre Ricardo Signor Malfatti, portador do CPF nº 030.780.749-51 e RG 4.042.750, para possível aquisição do objeto referente ao Pregão
Presencial supra citado acima numerado, como segue:
CLÁUSULA I - DO OBJETO
A presente ata tem por objeto registro de preços para EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRAÇADO 6X4 NOVO, CONFORME DESCRITIVO PARA AUXILIO NOS TRABALHOS DIÁRIOS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE, constantes do Anexo I.
CLÁUSULA II - DA E DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
1). A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.
2). Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
3). Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93, a Administração,
se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
4). Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser
pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Comissão de Licitação para a devida alteração do valor registrado
em Ata.
5). Durante o prazo desta Ata de Registro de Preço, Comissão de Licitação não será obrigada a firmar as contratações que deles poderão
advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência
de fornecimento em igualdade de condições.
CLÁUSULA III - DAS PENALIDADES
1). Com fulcro no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a Administração poderá garantir a
prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
a) advertência;
b) multa, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da comunicação oficial, nas seguintes hipóteses:
· 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado e por descumprimento das obrigações estabelecidas nesta Ata de Registro
de Preço, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
· 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total e 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato,
no caso de inexecução parcial do objeto contratado.
c) impedimento de licitar e contratar com o Município de Bom Jesus do Oeste e o descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 3 (três)
anos, do licitante que não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
2). O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, poderá ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração à adjudicatária, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou cobrado judicialmente.
3). As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" do subitem 1)., poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa
da alínea "b".
4). As penalidades previstas neste capítulo obedecerão ao procedimento administrativo previsto na Lei 8.666/93.
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5). Os recursos, quando da aplicação das penalidades previstas nas alíneas "a" e "b" do item 1)., Poderão ser interpostos no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.
6). No caso das penalidades previstas no item 1)., alínea "c" e "d", caberá pedido de reconsideração ao Senhor Prefeito Municipal Airton
Antônio Reinehr, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato.
CLÁUSULA IV - DA UTILIZAÇÃO DA ATA E DOS PREÇOS
1). A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por órgãos usuários, desde que autorizados pela Comissão de Licitações.
2). O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva
classificação no Pregão Presencial – Sistema Registro de Preços nº. 027/2021.
3). Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão
Presencial – Sistema Registro de Preços nº. 027/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
4). No fornecimento, o preço a ser pago será o constante da proposta apresentada, no Pregão Presencial – Sistema Registro de Preços nº.
027/2021, pela empresa detentora da presente Ata, as quais também a integram.
CLÁUSULA V - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
1). O equipamento objeto do certame, deverá ser entregue, nas condições, características e acessórios solicitados na descrição do item, na
sede da municipalidade ou em local acordado entre as partes.
2) O veículo objeto do certame deverá ser entregue em até 90 dias após recebimento da ordem de fornecimento, sem custos adicionais.
3) A Ata de Registro de Preços do certame terá validade de 12 meses após sua assinatura.
CLÁUSULA VI - DO RECEBIMENTO
1). Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com as devidas especificações;
2). Definitivamente, no prazo máximo de 05 dias corridos, a contar do recebimento provisório para verificação da qualidade e consequente
aceitação.
CLÁUSULA VII - DO PAGAMENTO
1). O pagamento será efetuado a favor da licitante vencedora após a entrega previsto no item "11", da cláusula 11.1 do Edital de Licitação
027/2021, mediante apresentação da respectiva nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente devidamente aceito, condicionada
ainda a regularidade fiscal da empresa vencedora e detentora da Ata.
2). A respectiva nota fiscal eletrônica deverá estar devidamente discriminada, em nome do Município de Bom Jesus do Oeste SC, CNPJ
nº01.594.009/0001-30, Avenida Nossa Senhora de Fátima nº 120 e remetida via e-mail para compras@bomjesusdooeste.sc.gov.br juntamente com o arquivo .xml da respectiva nota e/ou entregue em forma física no endereço constante acima.
3). Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da
CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE;
4). Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação obrigação financeira que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência.
CLÁUSULA VIII - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE FORNECIMENTO
1). A aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, conforme a necessidade, da Prefeitura Municipal de Bom
Jesus do Oeste pelo setor responsável pelas compras do município.
2). A emissão da ordem de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pelo setor de
compras e licitações do município.
CLÁUSULA IX - DA GARANTIA
1). A garantia do produto (veiculo) será conforme normas vigentes de garantia de veículos na característica Caminhão, conforme Lei de
Proteção ao Consumidor;
CLÁUSULA X - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
1). Fornecer o objeto desta contratação, com observância dos demais encargos e responsabilidades cabíveis;
2). Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as reclamações;
3). Entregar o veículo apresentado na proposta de preços, nas suas devidas características, sem nenhum custo adicional de deslocamento
ou ainda conforme acordo entre as partes.
4). Manter, durante toda a vigência desta ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1). Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial – Sistema Registro de Preços nº. 027/2021 e seus anexos, a propostas da empresa:
· Empresa CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, com sede na Rodovia SC 355 nº 54, Km 55, Bairro Nossa Senhora Aparecida,
Município de Videira SC, inscrita no CNPJ sob nº 02.952.689/0001-80, neste ato representada por seu representante legal (com poderes
outorgados) Senhor Andre Ricardo Signor Malfatti, portador do CPF nº 030.780.749-51 e RG 4.042.750
2). Fica designado para Fiscal da Ata de registro de preços e acompanhamento da entrega e especificações do veículo o Sr. Elton Henrique
da Silva, Secretário Municipal de Estradas e Rodagem.
3). Fica eleito a comarca de Modelo -SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.
4). Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis 8.666/93, 10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
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Bom Jesus do Oeste/SC, 20 de outubro de 2021.
----------------------------------------------- 		
----------------------------------------------------Airton Antonio Reinehr 				
Carboni Distribuidora De Veículos Ltda
Prefeito Municipal 				Contratada
Testemunhas:
_________________________ ____ 		
_______________________________
Elton Henrique da Silva 				
José Roberto Morandini
Sec. Mun. Estradas e Rodagem 			
Assistente de Administração
						Fiscal Ata de Registro de Preços
Assessoria Jurídica
Ricardo Luiz Copini - OAB/SC 41.040
ANEXO I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2348/2021
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2021
EMPRESA VENCEDORA:
Empresa CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, com sede na Rodovia SC 355 nº 54, Km 55, Bairro Nossa Senhora Aparecida,
Município de Videira SC, inscrita no CNPJ sob nº 02.952.689/0001-80, neste ato representada por seu representante legal (com poderes
outorgados) Senhor Andre Ricardo Signor Malfatti, portador do CPF nº 030.780.749-51 e RG 4.042.750
Item

Quant

Und

1

01

Und

Descrição
Valor Unit
CAMINHÃO NOVO, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO MÍNIMO 2021/2022, com as seguintes características: Traçado 6x4, potência mínima
de 270 CV, a Diesel, Equipado com Cambio Automatizado/Automático, Distância
entre eixos de no mínimo 3,44 metros, suspensão com feixe de molas, com Pneus
275/80 R22.5, com direção hidráulica, ar condicionado, vidros e travas elétricas,
433.000,00
Tanque de combustível e demais itens de série e obrigatórios previstos no código
nacional de transito, em cor sólida.
MARCA IVECO
MODELO TECTOR 260E30

Valor Total

433.000,00

----------------------------------------------- ---------------------------------------------------Airton Antonio Reinehr Carboni 		
Distribuidora De Veículos Ltda
Prefeito Municipal 			
Contratada
Testemunhas:
_________________________ 		
Elton Henrique da Silva 			
Sec. Mun. Estradas e Rodagem 		
					

____ _______________________________
José Roberto Morandini
Assistente de Administração
Fiscal Ata de Registro de Preços

Assessoria Jurídica
Ricardo Luiz Copini - OAB/SC 41.040

DECRETO 5670.2021

Publicação Nº 3358280

DECRETO MUNICIPAL Nº 5.670/2021, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AIRTON ANTONIO REINEHR, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial ao disposto na Lei Orgânica Municipal:
DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados os representantes para a composição do Conselho Municipal de Saúde:
Representantes do Governo:
a) Secretaria Municipal de Saúde:
Titular: Lúcia Fuzinatto
Suplente: Silvio Ceccon
b) Secretária Municipal de Educação:
Titular: Fabiane Regina Brambilla
Suplente: Mirian Schunemann dos Santos
c) Secretaria Municipal de Administração e Fazenda:
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Titular: Sidinei Luiz Walker
Suplente: Elisandra Neu
Representantes dos Usuários do Sistema Único de Saúde:
a) Representante das Igrejas:
Titular: Alice Baumbach
Suplente: Marilda Wandscheer
b) Representante do Grupo de Idosos:
Titular: Venilda Horbach
Suplente: Valdivia Morandini
c) Representante da Associação de País e Professores (APP):
Titular: Vianei Rossi
Suplente: Vera Lucia Cherizolli Flores
d) Representante da Associação Comercial e Industrial:
Titular: Andreia Leda Ollmann Breda
Suplente: Estela Copini
e) Representante dos Clubes de Mães:
Titular: Ereni Neu
Suplente: Janice Nair Hofmeister Gromann
f) Representante da Grêmio Estudantil:
Titular: Mariane Zimmermann
Suplente: Renata Ammes Aiolfi
Representantes dos Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde:
a) Representante dos Profissionais de Enfermagem:
Titular: Rosemeri Both Basso
Suplente: Ediane Francisco da Silva Bruinsma
b) Representante dos Profissionais da Odontologia:
Titular: Fernanda Baldissera
Suplente: Márcia Maria Ceccon
c) Representante da área farmacêutica
Titular: Raquel Baczinski
Suplente: Roselene Kuhn
Art. 2º. Ficam definidas a presidência e demais cargos na forma abaixo exposta:
A) Fernanda Baldissera – presidente
B) Marilda Wandscheer – vice- presidente
C) Rosimeri Basso – primeira secretaria
D) Mariane Zimmermann – segunda secretaria
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo
Único do art. 3°, do Decreto n° 4450, de 16 de setembro de 2013, retroagindo seus efeitos para 12 de Fevereiro de 2021.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário em especial o Decreto nº 5048/2017.
Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste - SC, aos 18 de outubro de 2021.
Registre-se; Publique-se; Cumpra-se.
AIRTON ANTONIO REINEHR
Prefeito Municipal

DECRETO 5671.2021

Publicação Nº 3358480

DECRETO MUNICIPAL Nº5.671/2021,
DE 18 DE OUTUBRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR 2020/2022 DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AIRTON ANTONIO REINEHR, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial ao disposto na Lei Orgânica Municipal:
DECRETA:
Art. 1º. Fica por este Decreto substituídos e nomeados os membros do Conselho Escolar 2020/2022 do município de Bom Jesus do Oeste
- SC:
Representantes da Secretaria Municipal de Educação:
Adriane Baumbach
Fernando Melchior
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Representantes dos Professores:
Adriane Weber dos Santos
Leonir Simonetti
Silvia Endler
Eni Ranzolin Wesner
Representantes da Associação de Pais e Professores (APP):
Fabricio Scapin
Jecele Suckow
Vera Lucia Flores
Janete Rossi
Representantes dos Alunos:
Bárbara Wesner
Dora Faé
Representantes da Comunidade Local:
Titular: Daiara Stein
Suplente: Sonia Gançalvez
Art. 2°. Os membros do Conselho Escolar 2020/2022, terão mandato de 02 (dois anos), considerando que se deu início em 30 de maio de
2020.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo
Único do art. 3°, do Decreto n° 4450, de 16 de setembro de 2013, retroagindo seus efeitos para 30 de maio de 2020.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário especialmente o Decreto nº 5187/2018.
Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste - SC, aos 18 de outubro de 2021.
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se.
AIRTON ANTONIO REINEHR
Prefeito Municipal

Câmara Municipal
PORTARIA Nº 031/2021 CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDORA MUNICIPAL

Publicação Nº 3360049

PORTARIA Nº 031/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDORA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
MARCIO JOSE STORCK, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei.
RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDE licença para tratamento de saúde a Servidora Municipal Sra. CLEIDE WILSMANN MENEGOTTO, matricula nº 67-1 portador do CPF nº 064.014.479-90, lotado na secretária da Câmara Municipal de Vereadores, ocupante do Cargo de Secretária Geral, conforme
atestado médico, no dia 20 de outubro de 2021.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade a publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art. 3º da Lei do Legislativo nº04/2013 de 18 de setembro de 2013.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Bom Jesus do Oeste SC, aos 20 de outubro de 2021.
MARCIO JOSE STORCK
Presidente da Câmara Municipal
Glaudir Mossmann
1º Secretário da Mesa Diretora

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 181

RESOLUÇÃO Nº 11/2021 DE 04 DE OUTUBRO DE 2021. DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E
ORGANIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL

Publicação Nº 3360057
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RESOLUÇÃO Nº 11/2021, DE 04 DE OUTUBRO DE 2.021
DISPÕE
SOBRE
A
ALTERAÇÃO,
RESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO
REGIMENTO INTERNO Nº 003/97 DA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DE BOM JESUS DO OESTE, ESTADO DE
SANTA CATARINA.
MARCIO JOSE STORCK, Presidente da Câmara Municipal de
Vereadores de Bom Jesus do Oeste- Estado de Santa Catarina, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal
de Vereadores de Bom Jesus do Oeste- SC, APROVOU e eu PROMULGO a
seguinte resolução legislativo:
Fica alterado o regimento interno Nº 003/1997 da Câmara Municipal de
Vereadores de Bom Jesus do Oeste- SC, o qual passará a ter a seguinte
redação:
TÍTULO I
DA CÂMARA MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E AS FUNÇÕES INSTITUCIONAL DO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
Art. 1o. O Poder Legislativo Municipal, constituído de Vereadores eleitos
pela população para cumprir a função constitucional que lhes é destinada, coloca
em prática as seguintes funções:
- legislativa, que consiste, precipuamente, na elaboração das Leis de
competência do Município, obedecendo a Lei Orgânica Municipal quanto à
iniciativa, tramitação e classificação, respeitando a Constituição Estadual,
Federal e outros ordenamentos jurídicos;
- fiscalizadora, que consiste no acompanhamento regular e permanente
dos atos da Administração Municipal;
- assessoramento, exercida através de requerimentos de informações
dirigidas ao Presidente da Mesa que encaminhará ao Chefe do Executivo, nos
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termos regimentais, dos quais poderá propor mudanças, apresentando
sugestões ou ações através de ato administrativo de competência do Executivo;
- administrativa, que consiste em administrar os recursos no âmbito da
Casa Legislativa, envolvendo a sua organização interna, através de sua
estruturação de serviços administrativos e de seu quadro de Servidores.
§ 1º. A fiscalização exercida pela Câmara Municipal evidenciará o
acompanhamento dos gastos municipais, verificando a regularidade, legalidade,
legitimidade, eficiência e eficácia da aplicação dos recursos públicos de acordo
com as normas legais, em especial a Legislação Orçamentária.
§ 2º. A Câmara Municipal, no exercício de sua função fiscalizadora, terá
como órgãos auxiliares o Sistema de Controle Interno do Executivo e o Tribunal
de Contas, na forma que dispõe o art. 31 da Constituição Federal.
Art. 2o. A estrutura administrativa da Câmara Municipal, que atua no
Processo Legislativo, é constituída pelo:
- Plenário;
- Mesa Diretora;
- Comissões Temáticas.
§ 1º. O Plenário é composto pela totalidade dos Vereadores, e tem
competência para:
- aprovar ou rejeitar, através de votação, proposições submetidas à sua
apreciação pela própria Câmara, pelo Executivo e pela Sociedade Organizada;
- definir situações não esclarecidas pela legislação, na forma do
Regimento Interno;
- decidir os assuntos da alçada municipal.
§ 2º. A Mesa Diretora é o órgão diretivo da Câmara Municipal, constituído
por seus membros, ao qual compete dirigir os trabalhos legislativos e
administrativos, nos termos da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno.
§ 3º. Compete ao Presidente da Mesa Diretora, no que couber, tomar
iniciativa para cumprir as atribuições arroladas no seu Regimento Interno, dentre
outras providências necessárias ao funcionamento do Poder Legislativo
Municipal.
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§ 4º. As Comissões Temáticas são grupos constituídos pelos próprios
membros da Câmara com atribuições para realizar estudos ou investigações,
emitir pareceres especializados sobre as proposições a serem discutidas e
votadas no Plenário, nos termos da Lei Orgânica Municipal, conjugado com o
disposto no Regimento Interno.
Art. 3 º - As funções julgadoras ocorrem nas hipóteses em que é
necessário julgar o Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, quando tais agentes
políticos cometem infrações político-administrativas previstas em Lei.
Art. 4º- A gestão dos assuntos de economia interna da Câmara realiza-se
através da disciplina regimental de suas atividades e da estruturação e
administração de seus serviços auxiliares.
Art. 5º- A Câmara Municipal de Vereadores tem sua sede no edifício
localizado na Rua Irmão Ambrósio nº120, Cidade de Bom Jesus do Oeste- SC,
podendo ser transferida para outro local por deliberação da maioria dos
Vereadores.
§ 1º - As sessões da Câmara poderão, temporariamente, ser realizadas
fora de sua sede, mediante deliberação da maioria dos Vereadores.
§ 2º - Na sede da Câmara não serão realizadas atividades estranhas às
suas finalidades, sem prévia autorização da Presidência.
Art. 6º - A legislatura compreenderá quatro sessões legislativas, com
início cada uma a 1º de janeiro e término em 31 de dezembro.
Art. 7º - A Câmara Municipal de Vereadores reunir-se-á, anualmente e
ordinariamente, de 02 (dois) de fevereiro a 17 (dezessete) de julho e de 1º
(primeiro) de agosto a 22 (vinte e dois) de dezembro, em sua sede.

CAPÍTULO II
DA SESSÃO PREPARATÓRIA, INSTALAÇÃO DA CÂMARA E DO INÍCIO
DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS
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Seção I
Da Sessão Preparatória
Art. 8º - Precedendo a instalação da legislatura, obrigatoriamente, os
diplomados reunir-se-ão em sessão preparatória, sob a presidência do mais
votado, na sala do plenário, a fim de ultimarem as providências a serem seguidas
na sessão de instalação da legislatura.
§ 1º A sessão preparatória será marcada após a diplomação dos eleitos
pela Justiça Eleitoral, antes do início da legislatura, em data e horário a serem
designados, mediante convocação com quarenta e oito horas de antecedência,
feita pela secretaria da câmara municipal.
§ 2º Abertos os trabalhos, o Presidente da sessão convidará um dos
diplomados para compor a Mesa na qualidade de Secretário.
§ 3º Composta a Mesa, o Presidente convidará os diplomados presentes
a entregarem os respectivos diplomas e as suas declarações de bens.
§ 4º A Mesa provisória dirigirá os trabalhos da sessão de instalação até a
posse dos membros da Mesa.

Seção II
Da Instalação da Câmara e do início dos trabalhos Legislativos

Art. 9º - A Câmara Municipal instalar-se-á no primeiro dia de cada
legislatura, às 10:00 (dez horas), em sessão solene, independente de número,
sob a presidência do Vereador mais idoso, que designará um de seus pares para
secretariar os trabalhos.
§ 1º- Os Vereadores presentes, regularmente diplomados e munidos
deste documento, serão empossados após a leitura do compromisso pelo
Presidente, nos seguintes termos:
“PROMETO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL, A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE,
OBSERVAR AS LEIS, DESEMPENHAR O MANDATO QUE ME FOI
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CONFIADO E TRABALHAR PELO PROGRESSO DO MUNICÍPIO E PELO
BEM -ESTAR DE SEU POVO”.
Art. 10 - Prestado o compromisso pelo Presidente, o Vereador Secretário
fará a chamada nominal de cada Vereador que em pé declarará:
“ASSIM O PROMETO”.
Art. 11 - O Presidente convidará, a seguir, o Prefeito e o Vice-Prefeito
eleitos e regularmente diplomados, a prestar o compromisso a que se refere o
artigo 36 da Lei Orgânica do Município, e o declarará empossados.
Art. 12 - O Vereador, Prefeito e Vice-Prefeito que não tomar posse na
sessão prevista no artigo 8, deverá fazê-lo no prazo de 10(dez) dias, salvo motivo
justo aceito pela Câmara Municipal, e prestará compromisso individualmente nos
termos desta Resolução.
§ 1º - Enquanto não ocorrer a posse do Prefeito, assumirá o cargo o VicePrefeito e, na falta ou impedimento deste, o Presidente da Câmara e os
Vereadores na ordem de votação.
§ 2º - No ato da posse o Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores deverão
desincompatibilizar-se. Na mesma ocasião e ao término do mandato deverão
apresentar declaração de bens.
Art. 13 - O Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores eleitos deverão
apresentar seus diplomas à secretaria, no ato da posse.
Art. 14 - Considerar-se-á renunciado o mandato do Prefeito, Vice-Prefeito
e Vereador que, salvo motivo justo, não tomar posse no prazo fixado no artigo
11.
Art. 15 - Tendo prestado compromisso uma vez, fica o suplente de
Vereador dispensado de fazê-lo novamente em convocação subsequente. Da
mesma forma proceder-se-á em relação à declaração de bens e apresentação
do Diploma.
Art. 16 - Na sessão de instalação da Câmara, poderão fazer uso da
palavra, pelo prazo de 10 (dez) minutos, um representante de cada bancada, o
Prefeito, o Vice-Prefeito, o Presidente da Câmara e um representante das
autoridades presentes.
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TÍTULO II
DOS ÓRGÃOS DA CÂMARA MUNICIPAL
CAPÍTULO I
DA MESA DA CÂMARA
Seção I
Das Disposições Preliminares
Art. 17 - A Mesa da Câmara Municipal, com mandato de 02 (dois) anos,
compor-se-á do Presidente, Vice-Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário.
Parágrafo Único - É vedada a recondução para o mesmo cargo na
eleição imediatamente subsequente.
Art. 18 - Compete à Mesa da Câmara, privativamente:
I - sob a orientação do Presidente, dirigir os trabalhos em Plenário;
II - Propor ao Plenário Projetos de Resolução que criem, transformem e
extingam cargos, empregos ou funções da Câmara Municipal, bem como fixem
as correspondentes remunerações;
III - Propor as resoluções e decretos legislativos que fixem a remuneração
do Prefeito, Vice- Prefeito e Vereadores, na forma estabelecida na Lei Orgânica
do Município;
IV - Propor as resoluções e os decretos legislativos, este último a ser
emitido pelo presidente, concessivos de licenças e afastamentos ao Prefeito e
aos Vereadores;
V - Propor projeto de resolução, autorizando após a aprovação da
resolução mediante decreto legislativo a ser emitido pelo presidente ao Prefeito
para, por necessidade do serviço, ausentar-se do Município por mais de 15
(quinze) dias, e ao exterior por qualquer prazo;
VI - Tomar e julgar as contas do Prefeito, nos termos da Lei Orgânica do
Município;
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VII - Elaborar e encaminhar ao Prefeito, até 31 de agosto, após aprovação
pelo Plenário, a proposta parcial de Orçamento da Câmara, para ser incluída na
proposta geral do Município, prevalecendo, na hipótese da não aprovação pelo
Plenário, a proposta elaborada pela mesa;
VIII - Enviar ao Prefeito Municipal, até 15 de fevereiro, as contas do
exercício anterior e até o dia 10 (dez) do mês subsequente, as contas de cada
mês;
IX - Declarar a perda de mandato de Vereador, de ofício ou por
provocação de qualquer dos membros da Câmara, ou de Partido Político
representado na Casa, nos casos previstos na Lei Orgânica do Município,
assegurada ampla defesa;
X - Devolver à tesouraria da Prefeitura o saldo de caixa existente na
Câmara até o final do exercício;
XI - Representar, em nome da Câmara, junto aos Poderes da União,
Estado e Distrito Federal;
XII – Autografar pelos membros da mesa diretora os projetos de lei
aprovados, para a sua remessa ao Executivo;
XIII - Assinar, pelo presidente e secretário da mesa diretora, as resoluções
e os decretos legislativos;
XIV - Proceder a redação final das resoluções e decretos legislativos;
XV - Deliberar sobre a convocação de sessões extraordinárias e sobre a
realização de sessões solenes fora da sede da Edilidade;
XVI - Opinar sobre as reformas do Regimento Interno;
XVII - Exercer todas as demais competências que lhe são asseguradas
pela Lei Orgânica Municipal, não expressamente contempladas neste artigo.
Art. 19 - Na falta ou impedimento do Presidente em Plenário será
substituído pelo Vice-Presidente e, na ausência de ambos, os Secretários os
substituem sucessivamente.
Parágrafo Único - Considera-se impedimento de assumir a presidência ,
entre outras, as licenças do Vereador.
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Art. 20 - Ausentes em Plenário ou licenciados os Secretários, o Presidente
convidará qualquer Vereador para substituição em caráter eventual.
Art. 21 - Na hora determinada para o início da sessão, verificada a
ausência dos membros da Mesa e seus substitutos, assumirá a presidência o
Vereador mais idoso, que escolherá entre seus pares um Secretário.
Parágrafo Único - A Mesa composta na forma deste artigo dirigirá os
trabalhos até o comparecimento de algum membro titular ou de seus substitutos
legais.
Art. 22- As funções do membro da Mesa cessarão:
I - pela renúncia apresentada por escrito;
II - pela destituição;
III - pela perda ou extinção do mandato do Vereador;
IV- Pela morte.
Art. 23 - Dos membros da Mesa em exercício apenas o Presidente não
poderá fazer parte de Comissões.
Seção II
Da Eleição da Mesa
Art. 24 - Imediatamente após a posse os Vereadores reunir-se-ão sob a
Presidência do Vereador mais idoso e, havendo maioria absoluta dos membros
da Câmara, elegerão os componentes da Mesa que ficarão automaticamente
empossados.
Parágrafo Único - Na hipótese de não haver número suficiente para a
eleição da Mesa, o Vereador mais idoso permanecerá na Presidência e
convocará sessões diárias, até que seja eleita a Mesa.
Art. 25 - A eleição para renovação da Mesa realizar-se-á obrigatoriamente
na última sessão ordinária da sessão legislativa, empossando-se os eleitos em
1º de janeiro.
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Parágrafo Único - Não havendo maioria absoluta de Vereadores para a
eleição prevista neste artigo, caberá ao Presidente ou seu substituto legal, cujos
mandatos se findam, a convocação de sessões diárias até que esta se realize.
Art. 26 - A eleição dos membros da Mesa far-se-á por maioria simples e
votação secreta, assegurando-se o direito de voto a todos os Vereadores
presentes, inclusive aos candidatos a cargos na Mesa e utilizando-se para a
votação cédulas únicas de papel, em branco, datilografadas ou impressas, as
quais serão recolhidas em urna que circulará pelo Plenário por intermédio de
Vereador ou servidor da casa expressamente designado.
§ 1º - A votação far-se-á pela chamada, em ordem alfabética dos nomes
dos Vereadores, pelo Presidente em exercício, o qual procederá a contagem dos
votos e a proclamação dos eleitos.
§ 2º - Por decisão de todos os membros da Câmara a eleição da mesa e
das Comissões poderá ser por votação simbólica.
Art. 27- O Suplente de Vereador convocado não poderá ser eleito para
cargo na Mesa.
Art. 28 - Os Membros da Mesa serão eleitos individualmente, iniciandose pelo Presidente.
Art. 29 - No caso de empate nas eleições para Membro da Mesa,
proceder-se-á um segundo escrutínio e, se persistir o empate, o concorrente
mais idoso será proclamado vencedor.
Art. 30 - Vagando qualquer cargo da Mesa, este será preenchido no caso
da presidência, pelo seu vice-presidente, e secretários pelo segundo secretário.
Persistindo a vacância realizar-se-á eleições especifica para o cargo vago, no
prazo máximo de 15 (quinze) dias, não podendo ser votados os legalmente
impedidos, completando o mandato.
Parágrafo Único - Considerar-se-á vago qualquer cargo da Mesa, quando:
I - Extinguir-se o mandato político do respectivo ocupante ou se este o
perder;
II - Houver renúncia do cargo pelo seu titular;
III - For o Vereador destituído da Mesa por decisão do Plenário.
IV- Pela morte.
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Art. 31 - Em caso de renúncia ou destituição total da Mesa, proceder-seá a nova eleição para se completar o período do mandato, no prazo máximo do
15 (quinze) dias, contados da data em que ocorreu a renúncia ou destituição,
sob a presidência do Vereador mais idoso dentre os presentes, que ficará
investido na plenitude das funções, desde a renúncia ou destituição até a posse
da nova Mesa.

Seção III
Da Renúncia e da Destituição da Mesa
Art. 32 - A renúncia do Vereador ao cargo que ocupa na Mesa dar-se-á
por ofício a ela dirigida e se efetivará, independente de deliberação do Plenário,
a partir do momento em que for lido na sessão.
Art. 33 - Em caso de renúncia total da Mesa, o ofício respectivo será
levado ao conhecimento do Plenário pelo Vereador mais idoso dentre os
presentes, exercendo o mesmo as funções de Presidente, nos termos do artigo
30.
Art. 34 - Os membros da Mesa, isoladamente ou em conjunto, poderão
ser destituídos por motivo justificado de seus cargos, mediante Resolução
aprovada por, no mínimo 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara, assegurado
o direito de ampla defesa.
Parágrafo Único - É passível de destituição o membro da Mesa, quando
faltoso, omisso, ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais,
ou exorbita da atribuições a ele conferidas por este Regimento.
Art. 35 - O Processo de destituição terá início por representação subscrita
e direcionada a mesa diretora necessariamente, por um dos membros da
Câmara, lida em Plenário pelo seu autor, com ampla e circunstanciada
fundamentação sobre as irregularidades imputadas.
Art. 36 - Oferecida a representação, constituir-se-á Comissão
Processante, composta de três (03) Vereadores, que darão andamento ao
processo nos termos dos artigos seguintes.
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Art. 37 - Instalada a Comissão, será notificado o denunciado, ou
denunciados, em 05 (cinco) dias, com remessa de cópia da denúncia e
documentos que a instruírem.
Art. 38 - No prazo de 10 (dez) dias da notificação, o denunciado poderá
apresentar defesa prévia, por escrito, por si ou por procurador habilitado,
indicando as provas que pretende produzir e o rol de testemunhas, no máximo
de cinco.
Art. 39 - Decorrido o prazo da defesa prévia, a Comissão Processante
emitirá parecer em 05 (cinco) dias, opinando pelo prosseguimento ou
arquivamento da denúncia.
§ 1º - Se o Parecer for pelo arquivamento, será submetido à deliberação
por maioria de votos do Plenário.
§ 2º - Decidindo o Plenário ou opinando a Comissão pelo prosseguimento,
passará o processo imediatamente à fase de instrução.
Art. 40 - Na instrução a Comissão Processante fará as diligências
necessárias, ouvirá as testemunhas e examinará as demais provas produzidas.
Parágrafo Único - O denunciado será intimado de todos os atos do
processo, pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, com antecedência de
pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas, permitindo-se a ele ou a seu procurador,
assistir a todas as reuniões ou audiências, e a formular perguntas e reperguntas
às testemunhas, bem como requerer o que for de interesse da defesa.
Art. 41 - Concluída a instrução, será aberta vista do processo ao
denunciado para que apresente razões escritas, no prazo de 05 (cinco) dias,
após o que a Comissão emitirá Parecer Final, pela procedência ou
improcedência da denúncia, encaminhando os autos à Mesa.
Art. 42 - De Posse dos autos o Presidente convocará sessão especial de
julgamento.
§ 1º - Na sessão de julgamento o Parecer Final da Comissão Processante
será lido integralmente e, em seguida, cada Vereador poderá usar da palavra
por 10 (dez) minutos e, ao final, o denunciado, ou seu procurador, terá o prazo
máximo de 01 (uma) hora para produzir defesa oral.
§ 2º - Concluída a defesa, passar-se-á a votação por escrutínio secreto,
obedecidas as regras regimentais.
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§ 3º - serão tantas votações quantas forem as infrações articuladas na
denúncia.
§ 4º - se houver condenação, a Mesa baixará Resolução destituindo o
denunciado de seu cargo.

Seção IV
Do Presidente
Art. 43 - O Presidente é o representante legal da Câmara nas suas
relações externas, cabendo-lhe as funções administrativas e diretivas de todas
as atividades internas, competindo-lhe privativamente:
I - representar a Câmara Municipal em juízo, inclusive prestando
informações em mandado de segurança contra ato da Mesa ou Plenário;
II - dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos
da Câmara;
III - interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno;
IV - promulgar as resoluções e os decretos legislativos, bem como, as Leis
que receberem sanção tácita e as cujo veto tenha sido rejeitado pelo Plenário e
não tenham sido promulgadas pelo Prefeito Municipal;
V - fazer publicar os atos da Mesa, bem como as resoluções, os decretos
legislativos e as Leis por ele promulgadas;
VI - declarar extinto o mandato do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores,
nos casos previstos em Leis;
VII - Informar ao Plenário mensalmente, que o balanço relativo aos
recursos recebidos e às despesas realizadas no mês anterior estão disponíveis
no site oficial da câmara municipal para ciência dos vereadores;
VIII - requisitar o numerário destinado às despesas da Câmara;
IX - exercer, em substituição, a chefia do Executivo Municipal, nos casos
previstos em Lei;
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X - designar comissões especiais nos termos deste Regimento Interno;
XI - mandar prestar informações por escrito e expedir certidões;
XII - realizar audiência pública com entidades da sociedade civil e com
membros da comunidade;
XIII - administrar os serviços da Câmara, fazendo lavrar os atos
pertinentes a essa área de gestão;
XIV - representar a Câmara junto ao Prefeito, às autoridades federais,
estaduais e distritais e perante entidades privadas em geral;
XV - fazer expedir convites para as sessões solenes da Câmara Municipal
às pessoas que, por qualquer título, mereçam a honraria;
XVI - conceder audiência pública, a seu critério, em dias e horas
prefixados;
XVII - requisitar a força, quando necessário à preservação da regularidade
de funcionamento da Câmara.
XVIII - empossar os Vereadores retardatários e suplentes e declarar
empossados o Prefeito e o Vice-Prefeito, após a investidura dos mesmos nos
respectivos cargos perante o Plenário.
XIX - declarar extintos os mandatos do Prefeito, Vice-Prefeito, de
Vereadores e de suplente, nos casos previstos em Lei ou em decorrência de
decisão judicial, em face de deliberação do Plenário, expedir decreto legislativo
de perda do mandato;
XX - convocar suplente, quando for o caso.
XXI - declarar destituído membro da Mesa ou de Comissão, nos casos
previstos neste Regimento, mediante decreto legislativo;
XXII - designar os membros das Comissões Especiais;
XXIII - convocar verbalmente durante as sessões, podendo também ser
convocado através de aplicativos de mensagens de texto os membros da Mesa
para as reuniões que se fizerem necessárias;
XXIV - dirigir as atividades legislativas da Câmara em geral, em
conformidade com as normas legais e deste Regimento, praticando todos os atos
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que, explícita e implicitamente não caibam ao Plenário, à Mesa em conjunto, às
Comissões ou a qualquer integrante de tais órgãos individualmente
considerados, e em especial exercendo as seguintes atribuições:
a) - convocar sessões extraordinárias da Câmara e comunicar aos
Vereadores as convocações partidas do Prefeito ou a requerimento da maioria
absoluta dos membros da Casa, inclusive no recesso;
b) - superintender a pauta dos trabalhos legislativos;
c) - abrir, presidir, e encerrar as sessões da Câmara e suspendê-las
quando necessário;
d) - determinar a leitura, pelo Vereador Secretario, das atas, pareceres,
requerimentos e outras peças escritas sobre as quais deva deliberar o Plenário,
na conformidade do expediente de cada sessão;
e) - cronometrar a duração do expediente e da ordem do dia e do tempo
dos oradores inscritos, anunciando o início e o término respectivos;
f) - manter a ordem no recinto da Câmara, concedendo a palavra aos
oradores inscritos, cassando-a, disciplinando os apartes e advertindo a todos os
que incidirem em excessos;
g) - resolver questões de ordem;
h) - interpretar o Regimento Interno, para aplicação às questões
emergentes;
i) - anunciar a matéria a ser votada e proclamar o resultado da votação;
j) - proceder à verificação de quórum, de ofício ou a requerimento de
Vereador;
l) - encaminhar os processos e os expedientes às Comissões
Permanentes, para Parecer, controlando lhes o prazo.
XXVI - praticar os atos essenciais de intercomunicação com o Executivo,
notadamente:
a) - receber as mensagens de propostas legislativas, fazendo-as
protocolizar;
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b) - encaminhar ao Prefeito, por ofício, os Projetos de Lei aprovados e
comunicar-lhe os projetos se sua iniciativa desaprovados, bem como os vetos
rejeitados ou mantidos;
c) - solicitar ao Prefeito as informações pretendidas pelo Plenário e
convidá-lo a comparecer ou fazer com que compareçam à Câmara os seus
auxiliares para explicações, quando haja convocação da Edilidade em forma
regular;
d) - solicitar mensagem com propositura de autorização legislativa para
suplementação dos recursos da Câmara, quando necessário;
e) - analisar e se necessário, fazer a imediata devolução dos projetos de
leis, que não são de competência da câmara para ser votado ou que possui
divergências de redação com contexto do projeto de lei, mediante oficio a ser
encaminhado ao executivo, dispensando de autorização do plenário.
f) - proceder à devolução à tesouraria da Prefeitura Municipal de saldo
de caixa existente na Câmara até o final do exercício;
XXVII - ordenar as despesas da Câmara Municipal e assinar cheques
nominativos ou ordem de pagamento juntamente com o servidor encarregado do
movimento financeiro;
XXVIII - proceder às licitações para contratações administrativas de
competência da Câmara quando exigível;
XXIX - informar ao Plenário, mensalmente, que o balancete da Câmara
do mês anterior encontra-se no portal da transparência, no site oficial;
XXX - administrar o pessoal da Câmara fazendo lavrar e assinando os atos de
nomeação, promoção, reclassificação, exoneração, aposentadoria, concessão
de férias e de licenças, determinando a apuração de responsabilidades
administrativas civil e criminal de servidores faltosos e aplicando-lhes
penalidades; julgando os recursos hierárquicos de servidores da Câmara;
praticando quaisquer outros atos atinentes a essa área de sua gestão;
XXXI - mandar expedir certidões requeridas para a defesa de direito e
esclarecimentos de situações de interesse pessoal;
XXXII - exercer atos de poder de polícia em quaisquer matérias
relacionadas com as atividades da Câmara Municipal dentro ou fora do recinto
da mesma;
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XXXIV - interpelar judicialmente o Prefeito, quando este deixar de colocar
à disposição da Câmara, no prazo legal, as quantias requisitadas, ou a parcela
correspondente ao duodécimo de dotações orçamentárias.
Art. 44 - O Presidente da Câmara, quando estiver substituindo o Prefeito,
nos casos previstos em Lei, ficará impedido de exercer qualquer atribuição ou
praticar qualquer ato que tenha implicação com a função legislativa, sendo
substituído pelo Vice-Presidente.
Art. 45 - O Presidente da Câmara, ou seu substituto legal somente poderá
votar nas seguintes hipóteses;
I - na eleição e destituição de membros da Mesa e das Comissões
Permanentes;
II - quando a matéria exigir, para sua aprovação, o voto favorável de 2/3
(dois terços) dos membros da Câmara;
III - nas votações secretas;
IV - nas votações nominais;
V - nos casos de desempate.
Art. 46 - O Presidente fica impedido de votar nos processos em que for
interessado como denunciante ou denunciado.
Art. 47 - O Presidente em exercício será sempre considerado para efeito
de quórum, para discussão e votação pelo Plenário, bem como para a realização
das sessões.
Art. 48 - A verba de representação da Presidência da Câmara será fixada
por Resolução, para vigorar na legislatura seguinte, nos termos do artigo 13, IX
da Lei Orgânica do Município.
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Seção V
Do Vice-Presidente
Art. 49 - Compete ao Vice-Presidente da Câmara:
I - substituir o Presidente da Câmara em suas faltas, ausências,
impedimentos ou licenças;
II - promulgar ou fazer publicar, obrigatoriamente, as resoluções, os
decretos legislativos, sempre que o Presidente, ainda que se ache em exercício,
deixar de fazê-lo no prazo estabelecido;
III - promulgar e fazer publicar, obrigatoriamente, as leis, quando o
Prefeito Municipal e o Presidente da Câmara, sucessivamente, tenham deixado
de fazê-lo, sob pena de perda do mandato.

Seção VI
Dos Secretários
Art. 50 - Compete ao 1º Secretário:
I - organizar o expediente e a ordem do dia;
II - fazer a chamada dos Vereadores ao abrir-se a sessão e nas ocasiões
determinadas pelo Presidente, anotando os comparecimentos e ausências;
III - ler a ata, as proposições e demais papéis que devam ser de
conhecimento da Casa;
IV - fazer a inscrição dos oradores na pauta dos trabalhos;
V - redigir as atas, resumindo os trabalhos da sessão e assinando-as
juntamente com os demais vereadores;
VI - gerir a correspondência da Casa, providenciando a expedição de
ofícios em geral e de comunicados individuais aos Vereadores;
VII - substituir os demais membros da Mesa, quando necessário;
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VIII - assinar com o Presidente os atos da Mesa;
IX - auxiliar a Presidência na inspeção dos Serviços da Secretaria e na
observância deste Regimento.
Art. 51 - Compete ao 2º Secretário:
I - substituir o 1º Secretário, nas suas ausências, licenças e impedimentos,
bem como, auxiliá-lo no desempenho de suas atribuições quando da realização
das Sessões Plenárias;
II - substituir os demais membros da Mesa, quando necessário.

CAPÍTULO II
DAS COMISSÕES
Seção I
Das Disposições Preliminares
Art. 52 - As Comissões da Câmara serão:
I - Permanentes, as que são eleitas juntamente com a Mesa;
II - Temporárias, as que são constituídas com finalidades especiais ou de
representação e se extinguem com o término da legislatura, ou antes dela,
quando preenchidos os fins para os quais forem constituídas.
Art. 53 - Assegurar-se-á nas Comissões, tanto quanto possível, a
representação proporcional dos partidos políticos que participem na Câmara
Municipal.
Art. 54 - Poderão participar dos trabalhos das Comissões, como
membros credenciados e sem direito a voto, técnicos e profissionais de
reconhecida competência ou representantes de entidades idôneas que tenham
legítimo interesse no esclarecimento de assunto submetido à apreciação das
mesmas.
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§ 1º - Essa credencial será outorgada pelos Presidentes das Comissões;
§ 2º - As Comissões poderão solicitar ao Prefeito, por intermédio de seu
Presidente, as informações que julgarem necessárias.
Seção II
Das Comissões Permanentes
Art. 55 - As Comissões Permanentes têm por objetivo estudar e emitir
pareceres sobre matéria submetida a seu exame.
Art. 56 - As Comissões Permanentes são 04 (quatro), compostas cada
uma de 03 (três) membros, com as seguintes denominações:
I - Justiça e Redação;
II - Finanças e Orçamento;
III - Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas;
IV - Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social.
Art. 57 - Compete à Comissão de Justiça e Redação manifestar-se sobre
todos os assuntos entregues à sua apreciação quanto ao seu aspecto
constitucional, legal ou jurídico e quanto ao seu aspecto gramatical e lógico, e
vetos do Executivo.
§ 1º - É obrigatória a audiência da Comissão de Justiça e Redação sobre
todos os Projetos que tramitarem pela Casa.
§ 2º - Concluindo a Comissão de Justiça e Redação pela ilegalidade ou
inconstitucionalidade de um projeto, deve o Parecer ir a Plenário para ser
discutido e somente quando rejeitado o Parecer, prosseguirá a sua tramitação.

sobre:

Art. 58 - Compete ainda à Comissão de Justiça e Redação manifestar-se

a) - Organização administrativa da Câmara e da Prefeitura;
b) - Contratos, ajustes, convênios e consórcios;

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 204

c) - Licenças ao Prefeito e Vereadores.
Art. 59 - Compete à Comissão de Finanças e Orçamento emitir parecer
sobre todos os aspectos econômicos e financeiros e, especialmente:
a) - matéria tributária, abertura de crédito adicional, operações de crédito,
dívida pública, anistias e remissões de dívidas e outras que, direta ou
indiretamente, alterem a despesa ou a receita do Município, ou repercutam no
patrimônio Municipal;
b) - os projetos do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentarias,
orçamento anual, prestação de contas do Executivo e da Mesa da Câmara,
vencimentos do funcionalismo, os subsídios e a verba de representação do
Prefeito, Vice-Prefeito, Presidente da Câmara e dos Vereadores, quando for o
caso.
Art. 60 - Compete à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades
Privadas, emitir parecer sobre todos os processos atinentes à realização de
obras e execução de serviços para o Município, e outras atividades que digam
respeito ao comércio, indústria, agricultura, transportes e comunicações, bem
como, fiscalizar a execução do Plano Diretor.
Art. 61 - Compete à Comissão de Educação e Cultura, Saúde e
Assistência Social, emitir parecer sobre os processos referentes à educação,
ensino, artes, patrimônio histórico, esportes, higiene, saúde pública e obras
assistenciais.
Art. 62 - Na eleição das Comissões Permanentes adotar-se-ão as
mesmas normas usadas para a eleição da Mesa.
Art. 63 - O suplente de Vereador não pode ser eleito para compor as
Comissões Permanentes, contudo assumirá a vaga do titular quando convocado
para assumir em lugar deste.

Seção III
Do Funcionamento das Comissões Permanentes
Art. 64 - As Comissões Permanentes, logo que constituídas, reunir-se-ão
para eleger os respectivos Presidentes e Vice-Presidentes e prefixar os dias em
que se reunirão ordinariamente e semanalmente para apreciar as matérias de
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suas incumbências, emitindo pareceres por escrito, e alterações que julgar
necessárias, até o horário da sessão.
Parágrafo Único - O Presidente será substituído pelo Vice-Presidente e
este pelo terceiro membro da Comissão.
Art.
65 - As Comissões Permanentes poderão reunir-se
extraordinariamente sempre que necessário, presentes pelo menos 02 (dois) de
seus membros, devendo, para tanto, ser convocadas pelo respectivo Presidente
da Comissão.
Art. 66 - Das reuniões de Comissões Permanentes lavrar-se-ão atas,
constando obrigatoriamente na mesma o parecer final por todos os membros,
entregue na secretaria da câmara municipal até uma hora que antecede o início
da sessão.
Art. 67 - Compete aos Presidentes das Comissões Permanentes:
I - convocar reuniões extraordinárias da Comissão respectiva;
II - presidir às reuniões da Comissão e zelar pela ordem dos trabalhos;
III - receber as matérias destinadas à Comissão e designar-lhes relator,
ou reservar-se para relatá-las pessoalmente;
IV - fazer observar os prazos dentro dos quais a Comissão deverá
desincumbir-se de seus misteres;
V - representar a Comissão nas relações com a Mesa e o Plenário;
VI - conceder visto de matéria, por sete (07) dias, ao membro da Comissão
que o solicitar, salvo no caso de tramitação em regime de urgência;
VII - avocar o expediente, para emissão do Parecer em 48(quarenta e
oito) horas, quando não o tenha feito o relator no prazo.
Art. 68 - É de sete (07) dias o prazo para qualquer Comissão
Permanente se pronunciar, nos termos do artigo 65, a contar da data do
recebimento da matéria pelo seu Presidente.
§ 1º- O prazo a que se refere este artigo será duplicado em se tratando
de proposta orçamentária, diretrizes orçamentárias, plano plurianual, do
processo de prestação de contas do Município e triplicado quando se tratar de
projeto de codificação.
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§ 2º - O prazo a que se refere este artigo será reduzido para quatro (04)
dias, quando se tratar de matéria delegada em regime de urgência e de emendas
e subemendas apresentadas à Mesa e aprovadas pelo Plenário.
Art. 69 - Poderão as Comissões Permanentes solicitar a requisição ao
Prefeito de informações que acharem necessárias.
Art. 70 - O Relator designado terá o prazo de sete (07) dias para
apresentar o parecer.
Art. 71 - As Comissões Permanentes deliberarão por maioria de votos,
sobre o pronunciamento do relator, o qual, se aprovado, prevalecerá como
Parecer final.
§ 1º - Se forem rejeitadas as conclusões do relator, o Parecer consistirá
de manifestação em contrário, assinando-o o relator como vencido.
§ 2º - O Parecer da Comissão poderá sugerir substituto à proposição, ou
emendas à mesma.
§ 3º - O Parecer da Comissão deverá ser assinado por todos os seus
membros.
Art. 72 - Quando a Comissão de Justiça e Redação manifestar-se sobre
veto, produzirá Parecer propondo a rejeição ou aceitação do mesmo.
Art. 73 - Quando a proposição for distribuída a mais de uma Comissão
Permanente, cada uma delas emitirá o respectivo Parecer separadamente.

Art. 74 - Sempre que determinada proposição tenha tramitado de uma
para outra Comissão, ou somente por determinada Comissão, sem que haja sido
oferecido, no prazo referido no artigo 65, o Parecer respectivo, o Presidente da
Câmara designa relator, para produzi-lo no prazo de 05(cinco) dias.

Art. 75 – Quando o Projeto de Lei receber Parecer contrário, de qualquer
das Comissões competentes a que foi distribuído, será tido como rejeitado.
Art. 76 - Em caso de renúncia, perda do mandato, morte ou destituição
de qualquer membro de Comissão Permanente, este será substituído pelo
Presidente da Câmara, mediante indicação do líder do Partido a que pertencer
o lugar.
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Parágrafo Único - Sendo o membro da Comissão Permanente o único
de seu Partido, cabe ao Presidente da Câmara indicar seu substituto.
Art. 77 - Tratando-se de licença do exercício do mandato de Vereador, a
nomeação recairá obrigatoriamente no respectivo suplente que assumir a
vereança.
§ 1º- O mesmo se aplica no caso de impedimento do membro titular da
Comissão.
§ 2º - A substituição perdurará enquanto persistir a licença ou
impedimento.
Seção IV
Das Comissões Temporárias
Art. 78 - As Comissões Temporárias poderão ser:
I - Comissões Especiais;
II - Comissões Especiais de Inquérito;
III - Comissão Especial Processante.
Art. 79 - As Comissões Especiais destinadas a proceder a estudo de
especial interesse do Legislativo terão sua finalidade especificada na resolução
que as constituir, assim como sua composição e funcionamento.
Art. 80 - A Câmara poderá constituir Comissões Especiais de Inquérito,
com a finalidade de apurar irregularidades administrativas do Executivo, da
Administração indireta e da própria Câmara.
Parágrafo Único - As denúncias sobre irregularidades e a indicação das
provas deverão constar do requerimento que solicitar a constituição da
Comissão de Inquérito.
Art. 81 - As Comissões Especiais de Inquérito terão poderes de
investigação próprios das autoridades judiciais, serão criadas pela Câmara
mediante requerimento de 1/3 (um terço) de seus membros para a apuração de
fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso,

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 208

encaminhadas ao Ministério Público para que este promova a responsabilidade
civil ou criminal dos infratores.
Art. 82 - A Câmara constituirá Comissão Especial Processante a fim de
apurar a prática de infração político-administrativa do Prefeito, Vice-Prefeito e
Vereador.
Art. 83 - O rito processual das Comissões Especiais de Inquérito e
Comissão Especial Processante, será o previsto na Lei Orgânica do Município,
no Decreto-Lei Federal nº 201, de 27.02.67 e demais legislações aplicáveis às
espécies.

CAPÍTULO III
DO PLENÁRIO
Art. 84 - O Plenário é o órgão deliberativo e soberano da Câmara
Municipal, constituindo-se do conjunto dos Vereadores em exercício, em local,
forma e número estabelecido na Lei Orgânica do Município e neste Regimento.
§ 1º- local é o recinto de sua sede e, em casos justificados, aprovados por
no mínimo 2/3 dos vereadores, poderão as sessões ordinárias e extraordinárias
realizarem-se em outro local.
§ 2º- forma legal para deliberar é a sessão;
§ 3º - número é o quórum para a realização das sessões e deliberações.
Art. 85 - A discussão e votação de matéria pelo Plenário, constantes da
ordem do dia, só poderão ser efetuadas com a presença da maioria absoluta dos
membros da Câmara.
Art. 86 - O Vereador que tiver interesse pessoal na deliberação não
poderá votar, sob pena de nulidade da votação, se seu voto for decisivo.
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CAPÍTULO IV
DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Art. 87 - Os serviços administrativos da Câmara far-se-ão através de sua
Secretaria Administrativa e reger-se-ão por Regulamento baixado pelo
Presidente.
Parágrafo Único - Todos os serviços da Secretaria Administrativa serão
dirigidos e disciplinados pelo Presidente da Câmara, que poderá contar com o
auxílio dos Secretários da Mesa e servidores da Câmara Municipal.
TÍTULO III
DOS VEREADORES

CAPÍTULO I
DO EXERCÍCIO DA VEREANÇA
Art. 88 - Os Vereadores são agentes políticos investidos de mandato
legislativo para uma legislatura de 04 (quatro) anos, eleitos pelo sistema
partidário proporcional, por voto direto e secreto.
Art. 89- É assegurado ao Vereador:
I - participar de todas as discussões e votar nas deliberações do Plenário,
salvo quando tiver interesse na matéria, o que comunicará ao Presidente;
II - votar na eleição da Mesa e das Comissões Permanentes;
III - apresentar proposições e sugerir medidas que visem o interesse
coletivo, ressalvadas as matérias de iniciativa exclusiva do Executivo;
IV - concorrer aos cargos da Mesa e das Comissões, salvo impedimento
legal e regimental;
V - usar da palavra em defesa das proposições apresentadas que visem
o interesse do Município ou em oposição às que julgar prejudiciais ao interesse
público, sujeitando-se às limitações deste regimento.
Art. 90 - São deveres do Vereador, entre outros:
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I - quando investido do mandato, não incorrer em incompatibilidades
previstas na Constituição e na Lei Orgânica do Município;
II - observar as determinações legais relativas ao exercício do mandato;
III - desempenhar fielmente o mandato político, atendendo ao interesse
público e às diretrizes partidárias;
IV - exercer a contento o cargo que lhe seja conferido na Mesa ou em
Comissão;
V - comparecer às sessões pontualmente, salvo motivo de força maior
devidamente comprovado, e participar das votações, salvo quando se encontre
impedido;
VI - manter o decoro parlamentar;
VII - não residir fora do Município;
VIII - conhecer e observar o Regimento Interno.
Art. 91 - Sempre que o Vereador cometer, dentro do recinto da Câmara,
excesso que deva ser reprimido, o Presidente conhecerá do fato e tomará as
providências seguintes, conforme a gravidade;
I - advertência em Plenário;
II - cassação da palavra;
III - determinação para retirar-se do Plenário;
IV - suspensão da sessão para entendimentos na Sala da Presidência;
V - proposta de perda do mandato de acordo com a legislação vigente.
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CAPÍTULO II
DA INTERRUPÇÃO E DA SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA VEREANÇA E
DAS VAGAS
Art. 92 - O Vereador poderá licenciar-se, mediante requerimento dirigido
à Presidência e sujeito à deliberação do Plenário, nos seguintes casos:
I - por moléstia devidamente comprovada;
II - para tratar, sem remuneração, de assunto de seu interesse particular
por prazo nunca superior a 120 (cento e vinte) dias por sessão legislativa e nem
inferior a 30(trinta) dias.
§ 1º - A apreciação dos pedidos de licença se dará no expediente das
sessões, sem discussão, e terá preferência sobre qualquer outra matéria, só
podendo ser rejeitado pelo quórum de 2/3 (dois terços) dos Vereadores
presentes, na hipótese do inciso II.
§ 2º - Na hipótese do inciso I a decisão do Plenário será meramente
homologatória.
§ 3 - O Vereador investido no cargo de Secretário Municipal ou Diretor
equivalente, Secretário de Estado ou Ministro de Estado, será considerado
automaticamente licenciado sendo-lhe facultado o disposto no artigo 18§ 3º da
Lei Orgânica do Município. No caso de retorno ao cargo de vereador, deverá
apresentar o decreto de exoneração, acompanhado por ofício ao Presidente
comunicando.
§ 4º - O afastamento para desempenho de missões temporárias de
interesse do Município não será considerado como de licença, fazendo o
Vereador jus à remuneração estabelecida.
§ 5º - As vagas na Câmara dar-se-ão por extinção ou perda do mandato
do Vereador.
I - A extinção se verifica por morte, renúncia, falta de posse no prazo legal
ou regimental, perda ou suspensão dos direitos políticos, ou por qualquer outra
causa legal hábil.
II - A perda dar-se-á por deliberação do Plenário, na forma e nos casos
previstos na legislação vigente.
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III - A extinção do mandato se torna efetiva pela declaração do ato ou do
fato extintivo pelo Presidente, que a fará constar da ata.
IV- A perda do mandato se torna efetiva uma vez processada de
conformidade com as disposições estabelecidas na Lei Orgânica do Município.
V - A renúncia do Vereador far-se-á por ofício dirigido ao Presidente,
reputando-se aberta a vaga a partir de sua protocolização.
Art. 93 - Em qualquer caso de vaga, licença ou investidura no cargo de
Secretário Municipal ou equivalente, Secretário ou Ministro de Estado, o
Presidente da Câmara convocará imediatamente o respectivo suplente.
§ 1º - O suplente convocado deverá tomar posse dentro do prazo previsto
para Vereador, a partir do conhecimento da convocação, salvo motivo justo,
aceito pela Câmara, sob pena de ser considerado renunciante.
§ 2º - Em caso de vaga e não havendo suplente e se faltarem mais de 15
(quinze) meses para o término do mandato, o Presidente da Câmara tomará as
providências previstas no artigo 18, §2º, da Lei Orgânica do Município.
§ 3º - Enquanto a vaga a que se refere o parágrafo anterior não for
preenchida, calcular-se-á o quórum em função dos Vereadores remanescentes.
Art. 94 - O suplente convocado poderá declinar em favor do suplente
seguinte seu Partido ou Coligação, sem que isto importe em renúncia.

CAPÍTULO III
DA REMUNERAÇÃO DO VEREADOR
Art. 95 - A remuneração dos Vereadores será fixada por Lei elaborada e
aprovada pela câmara municipal, nos termos do artigo 13, IX da Lei Orgânica do
Município.
CAPÍTULO IV
DA SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO
Art. 96 - Dar-se-á suspensão do exercício do cargo de Vereador:
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I - por incapacidade civil absoluta, julgada por sentença de interdição;
II - por condenação criminal que impuser pena privativa de liberdade e
enquanto durarem seus efeitos.
Art. 97 - A substituição do titular suspenso do exercício do mandato pelo
respectivo suplente, dar-se-á até o final da suspensão.

CAPÍTULO V
DA LIDERANÇA PARLAMENTAR
Art. 98 - São considerados líderes os Vereadores escolhidos pelas
representações partidárias para, em seu nome, expressarem em Plenário pontos
de vista sobre assuntos em debate.
Art. 99 - Na eleição e renovação da Mesa, os Partidos comunicarão à
mesma a escolha de seus líderes.
Parágrafo Único - Na falta de indicação, considerar-se-á líder o Vereador
mais votado de cada bancada.
CAPÍTULO VI
DAS INCOMPATIBILIDADES E DOS IMPEDIMENTOS
Art. 100 - As incompatibilidades e os impedimentos para o exercício da
vereança são aquelas previstas na Lei Orgânica do Município.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 101- Aplicam-se aos Vereadores ainda as demais disposições da Lei
Orgânica do Município não expressamente previstas no presente Título.
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TÍTULO IV
DAS SESSÕES
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 102 - É obrigatória a publicação de todos os atos municipais que
criem, modifiquem, extingam ou restrinjam direitos.
Art. 103 - Será dada ampla publicidade às sessões da Câmara, cabendo
à Presidência a sua regulamentação.
Art. 104 - Excetuadas as solenes, as sessões da Câmara terão a duração
máxima de 04 (quatro) horas, com interrupção de 15 (quinze) minutos entre o
final do expediente e o início da ordem do dia, podendo ser prorrogadas por
iniciativa do Presidente ou a pedido verbal de qualquer Vereador, aprovado pelo
Plenário.
Art. 105 - As sessões da Câmara, com exceção das solenes, só poderão
ser abertas com a presença de no mínimo, 1/3(um terço) dos membros da Casa.
Art. 106 - Durante as sessões, somente os Vereadores poderão
permanecer no recinto do Plenário.
§ 1º - A critério do Presidente, serão convocados os funcionários da
Secretaria Administrativa, necessários ao andamento dos trabalhos.
§ 2º - A convite da Presidência, por iniciativa própria ou sugestão de
qualquer Vereador, poderão assistir os trabalhos no recinto do Plenário,
autoridades públicas federais, estaduais e municipais, personalidades
homenageadas e representantes credenciados da imprensa, rádio e televisão,
que terão lugar reservado para este fim.
§ 3º - Os visitantes recebidos em Plenário, em dias de sessão, poderão
usar da palavra para agradecer a saudação que lhe for feita pelo Legislativo.
Art. 107 - As Sessões Ordinárias da Câmara serão de 01 (uma) por
semana, em dia e hora sugeridos pela Presidência e aprovados pela maioria do
Plenário, ressalvados os períodos de recesso e feriados.
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Art. 108 - As sessões da Câmara serão ordinárias, extraordinárias,
solenes ou secretas.

CAPÍTULO II
DAS SESSÕES ORDINÁRIAS
Seção I
Das Disposições Preliminares
Art. 109 - As sessões ordinárias compõem-se de duas partes, a saber:
I - Expediente;
II - Ordem do Dia.
Art. 110 - À hora do início dos trabalhos, verificada pelo 1º Secretário ou
seu substituto, a presença dos Vereadores pelo respectivo Livro e havendo
número legal a que alude o artigo 104, o Presidente declarará aberta a sessão.
§ 1º- A falta de número legal para deliberação do Plenário no expediente
não prejudicará a parte reservada aos oradores, que poderão utilizar-se da
Tribuna. Não havendo oradores inscritos, antecipar-se-á o início da ordem do
dia, com a respectiva chamada nominal, aplicando-se, no caso, as normas
referentes àquela parte da sessão.
§ 2º - As matérias, constantes do expediente, inclusive a ata da sessão
anterior, que não forem votadas por falta de quórum legal, ficarão para o
expediente da sessão ordinária seguinte.
§ 3º - A verificação de presença poderá ocorrer em qualquer fase da
sessão, a requerimento de Vereador ou por iniciativa do Presidente, e sempre
será feita nominalmente, constando da ata o nome dos ausentes.

Seção II
Do Expediente
Art. 111 - O expediente terá duração máxima de duas horas, a partir da
hora fixada para o início da sessão, para a apresentação de correspondência,
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de matérias oriundas do Executivo ou de outras origens, bem como,
apresentação de proposição e uso da palavra pelos Vereadores.
Art. 112 - Aprovada a ata da sessão anterior, o Presidente determinará
ao Secretário a leitura da matéria do Expediente na seguinte ordem cronológica:
I - Expediente recebido do Prefeito;
II - Expediente apresentado por Vereadores;
III - Correspondências.
§ 1º- Na leitura das proposições, observar-se-á a seguinte ordem:
a) - Projetos de Lei;
b) - Projetos de Decreto Legislativo;
c) - Projetos de Resolução;
d) - Requerimentos;
e) - Indicações;
f) - Moções;
g) - Recursos;
h) - Correspondências;
i) - Palavra livre com concessão ao assistente a critério de cada
Legislatura.
§ 2º - Dos documentos apresentados no expediente serão fornecidas
cópias, quando solicitadas pelos Vereadores.
Art. 113 - Terminada a leitura das matérias em pauta, o Presidente
destinará o tempo restante do Expediente ao uso da tribuna, obedecida a
seguinte preferência:
I - discussão de requerimento, solicitada nos termos deste Regimento;
II - discussão dos Pareceres das Comissões, que não se refiram a
proposições sujeitas à apreciação na ordem do dia;
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III - uso da palavra, para Vereadores, segundo a ordem de inscrição em
livro próprio, versando tema livre;
IV - as discussões e o uso da palavra previstos nos incisos precedentes,
serão de, no máximo 07 (sete) minutos cada uma;
V - o Vereador que inscrito para falar no expediente, não se achar
presente na hora que lhe for dada a palavra, perderá a vez e só poderá
novamente ser inscrito em último lugar na lista organizada.
Seção III
Da Ordem do Dia
Art. 114 - Findo o Expediente, por se ter esgotado o seu prazo, ou ainda
por falta de oradores e, decorrido o intervalo regimental ao qual alude o artigo
103, tratar-se-á da matéria destinada à ordem do dia.
§ 1º - Efetuada a chamada regimental, a sessão somente prosseguirá se
estiver presente a maioria absoluta dos Vereadores.
§ 2º - Não se verificando o quórum regimental, o Presidente poderá
suspender os trabalhos até o limite de 15(quinze) minutos ou declarar encerrada
a sessão. Esse procedimento será adotado em qualquer fase da ordem do dia.
Art. 115 - Nenhuma proposição poderá ser colocada em discussão sem
que tenha sido incluída no expediente com no mínimo 06 horas antes do início
da sessão.
§ 1º - O 1º Secretário fará a leitura das matérias que tenham que ser
discutidas e votadas.
§ 2º - A votação das matérias será feita na forma determinado neste
Regimento.
§ 3º - A organização da pauta da ordem do dia obedecerá à seguinte
classificação:
a) - matérias em regime especial;
b) - vetos e matérias em regime de urgência;

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 218

c) - matérias em regime de prioridade;
d) - matérias em redação final;
e) - matérias em discussão única;
f) - matérias em segunda discussão;
g) - matérias em primeira discussão;
h) - recursos.
§ 4º - A disposição da matéria da ordem do dia pode ser interrompida ou
alterada pelo Presidente da Câmara.
Art. 116 - Não havendo mais matéria sujeita à deliberação do Plenário, na
ordem do dia, o Presidente concederá aos vereadores devidamente inscritos, a
palavra para explicação pessoal, sendo vedado rediscutir matérias
anteriormente já apreciadas.
Art. 117 - Explicação pessoal é destinada à manifestação de Vereadores
sobre atitudes pessoais, assumidas durante a sessão ou no exercício do
mandato, mediante inscrição prévia na Secretaria da Câmara.
Art. 118 - Não havendo mais oradores para falar em explicação pessoal,
o Presidente declarará encerrada a sessão, mesmo que antes do prazo
regimental de encerramento. A sessão não poderá ser prorrogada para uso da
palavra em explicação pessoal.

CAPÍTULO III
DAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS
Art. 119 - A convocação extraordinária da Câmara, sempre justificada,
quando houver matéria de interesse público relevante e urgente a deliberar,
poderá ser convocada pelo Presidente, durante o período ordinária; pelo
Prefeito, no período ordinário e de recesso ou por convocação de 2/3 (dois
terços) dos Vereadores em qualquer caso.
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§ 1º - Será considerado interesse público relevante e urgente a discussão
de matéria cujo adiamento a torne inútil ou importe em grave prejuízo à
coletividade.
§ 2º - As sessões extraordinárias poderão ser realizadas em qualquer dia
e hora, inclusive nos domingos e feriados e não serão remuneradas.
§ 3º - Nas sessões extraordinárias somente será apreciada a matéria que
motivou a sua convocação, sendo todo o seu tempo destinado à ordem do dia,
após leitura e aprovação da ata da sessão anterior.

Art. 120 - Aberta a sessão extraordinária, com a presença de 1/3 (um
terço) dos membros da Câmara, e não contando, após a tolerância de 15(quinze)
minutos, com a maioria absoluta para a discussão e votação da matéria objeto
da sessão, o Presidente encerrará os trabalhos, determinando a lavratura da
respectiva ata que, independentemente de aprovação, será assinada pelos
Vereadores presentes.
Art. 121- A convocação extraordinária durante o período ordinário se fará
por simples comunicação do Presidente, inserida na ata, ficando
automaticamente cientificados todos os Vereadores presentes à reunião.
Parágrafo Único - Fora das sessões, pode ainda o Presidente da
Câmara convocar sessões extraordinárias, no período ordinário, mediante
convocação prévia a cada Vereador, com antecedência mínima de 02 (dois) dias.
Art. 122 - A convocação extraordinária da Câmara, requerida por 2/3
(dois terços) dos membros, durante o período de recesso, será feita pelo
Presidente, também com antecedência mínima de 02 (dois) dias.
Art. 123 - A convocação Extraordinária da Câmara pelo Prefeito, no
período Ordinário ou de recesso, far-se-á mediante ofício dirigido ao Presidente,
o qual convocará os Vereadores no mesmo prazo fixado no artigo anterior.
Art. 124 - Será admitida a apresentação de Projetos de Leis, Resoluções
e Decretos Legislativos, nas sessões extraordinárias, desde que o assunto de
que cuidam tenha sido objeto da convocação.
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CAPÍTULO IV
DAS SESSÕES SOLENES
Art. 125 - As sessões solenes serão convocadas pelo Presidente, para o
fim específico que lhes for determinado, podendo ser para posse e instalação da
legislatura, bem como para solenidades cívicas e oficiais.
§ 1º - Nas Sessões Solenes não haverá expediente nem ordem do dia
sendo, inclusive, dispensadas a leitura da ata e a verificação de presença.
§ 2º - Nas Sessões Solene não haverá tempo determinado para o seu
encerramento.
§ 3º - Será elaborado previamente e com ampla divulgação o programa a
ser obedecido na sessão solene, podendo inclusive, usar da palavra,
autoridades, homenageados e representantes de classe, de clubes de serviço,
sempre a critério do Presidente.

CAPÍTULO V
DAS SESSÕES SECRETAS
Art. 126 - A Câmara realizará sessões secretas, por deliberação tomada
pela maioria absoluta de seus membros, quando ocorrer motivo relevante.
§ 1º - Deliberada a sessão secreta, ainda que para realizá-la se deva
interromper a sessão pública, o Presidente determinará a retirada dos
assistentes do recinto e suas dependências, assim como, os funcionários da
Câmara e representantes da impressa, rádio e televisão, determinará também
que se interrompa a gravação dos trabalhos, quando houver.
§ 2º- Iniciada sessão secreta, a Câmara deliberará preliminarmente, se o
objeto deva continuar a ser tratado secretamente, caso contrário, a sessão
tornar-se-á pública.
§ 3º - A ata será lavrada pelo Secretário, lida e aprovada, na mesma
sessão, e arquivada, com rótulo datado e rubricado pela Mesa.
§ 4º - As atas assim lacradas só poderão ser reabertas para exame em
sessão secreta, sob pena de responsabilidade civil e criminal.
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§ 5º - Será permitido ao Vereador que houver participado dos debates,
reduzir seu discurso a escrito para ser arquivado com a ata e os documentos
referentes à sessão.
§ 6º - Antes de encerrada a sessão, a Câmara resolverá, após discussão,
se a matéria debatida deverá ser publicada, no todo ou em parte.
Art. 127 - A Câmara não poderá deliberar, sobre qualquer proposição, em
sessão secreta.
TÍTULO V
DAS PROPOSIÇÕES E SUA TRAMITAÇÃO
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 128 - Proposição é toda a matéria sujeita a deliberação do Plenário,
qualquer que seja seu objeto.
Art. 129 - São modalidades de proposições:
a) - projetos de Leis;
b) - medidas provisórias;
c) - emendas à Lei Orgânica do Município;
d) - projetos de Decreto Legislativo;
e) - projetos de Resolução;
f) - indicações;
g) - requerimentos;
h) - substitutivos;
i) - emendas e subemendas;
j) - pareceres e relatórios.
Art. 130 - As proposições deverão ser redigidas em termos claros,
objetivos e concisos e assinadas pelo seu autor ou autores.
Art. 131 - Com exceção das emendas e subemendas, as proposições
deverão conter emendas indicativa do assunto a que se referem.
Art. 132 - Considera-se autor da proposição, para efeitos regimentais, o
seu primeiro signatário.
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Art. 133 - Os processos serão organizados pela Secretaria Administrativa,
conforme Regulamento baixado pelo Presidente.
Art. 134 - A Presidência deixará de receber qualquer proposição:
I - que verse sobre assuntos alheios à competência da Câmara;
II - que delegar a outro poder atribuições privativas do Legislativo;
III - que seja inconstitucional, ilegal ou antirregimental;
IV - que seja apresentada por Vereador ausente à sessão;
V - que tenha sido rejeitada ou não sancionada.
VI – que seja enviado para a câmara municipal após três (03) horas que
antecedem o início da sessão.
Art. 135- As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de
tramitação:
a) - Urgência Especial;
b) - Especial;
c) - Urgência;
d) - Prioridade;
e) - Ordinária.
Art. 136 - Urgência Especial é a dispensa de exigências regimentais,
salvo a de número legal e parecer, para que determinado projeto seja
imediatamente considerado.
§ 1º - Concedida a Urgência Especial para projeto que não contem com
pareceres, as Comissões competentes reunir-se-ão, em conjunto ou
separadamente, para elaborá-los, suspendendo-se a sessão para o prazo
necessário.
§ 2º - Será considerada de Urgência Especial a matéria que, se não
tratada logo, resulte de grave prejuízo ou perda de sua eficácia.
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§ 3º- Aprovado o requerimento de Urgência Especial, a matéria entrará
imediatamente em discussão.
sobre:

Art. 137 - Em Regime Especial tramitarão as proposições que versem

a) - licença do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores;
b) - constituição de Comissão Especial e Comissão Especial de Inquérito;
c) - contas do Prefeito e da Mesa da Câmara;
d) - vetos parciais e totais;
e) - destituição de componentes da mesa;
f) - Projetos de Resolução ou de Decreto Legislativo.
Art. 138 - Tramitarão em Regime de Urgência as proposições sobre:
a) - matéria emanada do Executivo, quando solicitada na forma da Lei e
que devidamente comprovado a urgência a qual será apreciada pelo Presidente
da câmara, o qual deliberará se a mesma versa sobre a urgência.
b) - matéria apresentada por qualquer Vereador ou Mesa da Câmara,
quando solicitada na forma da Lei.
Art. 139 - Tramitarão em Regime de Prioridade as proposições sobre:
a) - orçamento anual e plurianual de investimentos;
b) - matéria apresentada pelo Executivo, por Vereador ou pela Mesa.
Parágrafo Único - A tramitação ordinária aplica-se a todas as demais
proposições que não estejam sujeitas aos regimes de que tratam os artigos
anteriores deste Regimento.

CAPITULO II
DOS PROJETOS
Art. 140 - A Câmara exerce sua função de legislar por meio de:
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I - Projetos de Lei;
II - Projetos de Decreto Legislativo;
III - Projetos de Resolução;
Art. 141 - Projeto de Lei é a proposição que tem por fim, regular toda
matéria legislativa de competência da Câmara e sujeita a sanção do Prefeito
quando a competência para sancionar for do executivo.
Art. 142 - A iniciativa dos Projetos de Lei será:
a) De Vereador ou Comissão;
b) Da Mesa da Câmara;
c) Do Prefeito;
d) Dos Cidadãos.
Art. 143 - São de competência exclusiva da Mesa da Câmara a iniciativa
de Projetos de Lei relacionadas com o disposto no art. 13 da Lei Orgânica do
Município.
Art. 144 - São de iniciativa privativa do Prefeito os Projetos de Lei sobre
matérias relacionadas no § 1º, seus incisos e alíneas, do art. 26 da Lei Orgânica
do Município.
Art. 145 - Os Projetos de Lei de iniciativa dos cidadãos deverão ser
apresentados nos termos do art. 26, § 2º da Lei Orgânica do Município.
Art. 146 - Mediante solicitação expressa do Prefeito, a Câmara deverá
apreciar Projetos de Lei de iniciativa deste dentro do prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias ou, se julgar a matéria urgente, no prazo de 30 (trinta) dias.
Parágrafo primeiro – O recebimento dos projetos serão recebidos até o
prazo estipulado do artigo 136, VI , contendo duas cópias originais devidamente
assinadas para arquivamento e nove cópias da mesma proposição para cada
vereador.
Parágrafo segundo - Os prazos deste artigo serão contados do
recebimento dos Projetos de Lei na Secretaria Administrativa da Câmara.
Art. 147- Esgotados os prazos do artigo anterior, sem deliberação, serão
os Projetos considerados aprovados, devendo o Presidente da Câmara
comunicar o fato ao Prefeito em 48 (quarenta e oito) horas.
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Art. 148 - Os prazos do art. 145 não correm nos períodos de recesso da
Câmara e não podem ser exigidos em Projetos de codificação.
Art. 149 - Os Decretos Legislativos destinam-se a regular matérias de
competência exclusiva da Câmara, sem a sanção do Prefeito, sendo
promulgados pelo Presidente da Câmara.
§ 1º - Constitui matéria de Projeto de Decreto Legislativo:
a) Concessão de licença ao Prefeito para afastar-se do cargo ou ausentarse do Município por mais de 15 (quinze) dias e ao exterior por qualquer prazo,
salvo quando estiver em gozo de férias, devendo o projeto de decreto ser
promulgado pelo presidente.
b) Aprovação ou rejeição do Parecer prévio do Tribunal de Contas do
Estado, sobre as contas do Prefeito e da Câmara de Vereadores;
c) Fixação dos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito e a remuneração dos
Vereadores de acordo com o disposto na Lei Orgânica do Município;
d) Mudança do local de funcionamento da Câmara;
e) Cassação do mandato do Prefeito e Vice-Prefeito, nos casos previstos
em Lei;
f) Aprovação de convênios, acordos e contratos em que for parte o
Município;
g) Demais atos que independam da sanção do Prefeito e como tais
definidos em Lei.

§ 2º - Será de exclusiva competência da Mesa diretora a apresentação
dos Projetos de Decreto Legislativo a que se refere a alínea “e” do parágrafo
anterior. Os demais poderão ser de iniciativa da Mesa, das Comissões e dos
Vereadores.
Art. 150- Projeto de Resolução é a proposição destinada a regular
assuntos de economia interna da Câmara, de natureza político-administrativa,
versarão sobre sua Secretaria Administrativa, a
Mesa e os Vereadores.
§ 1º - Constitui matéria de Projeto de Resolução:
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a) - Perda de mandato de Vereador;
b) - Concessão de licenças aos Vereadores;
c) - Criação de Comissão Especial, de Inquérito ou Mista;
d) - Conclusão de Comissão de Inquérito;
e) - Qualquer matéria de natureza regimental;
f) - Todo e qualquer assunto de sua economia interna de caráter geral ou
normativo.
g) - A matéria que dispõe sobre a organização e funcionamento da
Câmara, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos, funções e
fixação da respectiva remuneração dos servidores da casa legislativa;
h) - Concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria.
§ 3º - Os Projetos de Resolução a que se referem as alíneas “c-d-f-g” do
parágrafo anterior são de iniciativa exclusiva da Mesa.
Art. 151 - Lido o Projeto pelo Secretário, no expediente, ressalvados os
casos previstos neste Regimento, será ele encaminhado às Comissões
Permanentes, que, por sua natureza, devam opinar sobre o assunto.

Art. 152- São requisitos dos Projetos:
I - Ementa do seu objetivo;
II - Conter tão-somente a enunciação da vontade legislativa;
III - Divisão em artigos numerados, claros e concisos;
IV - Menção da revogação da lei ou dispositivos legais em contrário,
quando for o caso;
V - Assinatura do autor;
VI - Justificação.
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CAPÍTULO III
DAS INDICAÇÕES
Art. 153 - Indicação é a proposição escrita em que o Vereador sugere
medida de interesse público aos poderes competentes.
Art. 154 - As indicações serão lidas no expediente pelo secretário da
mesa e concedida a palavra pelo presidente ao autor da mesma. Após a
manifestação do autor, esta será recebida pelo presidente e encaminhada a
quem de direito, independentemente de deliberação do Plenário.
Parágrafo Único. Será de exclusividade a justificação tão somente pelo
autor da indicação, sendo de modo vedado a manifestação de outros
legisladores, exceto a manifestação do encaminhamento pelo presidente.
Art. 155 - Caso o Presidente da Câmara entender que a indicação não
deva ser encaminhada, submetê-la-á à apreciação pelo Plenário.
Parágrafo Único. As indicações deverão ser elaboradas de forma clara,
objetiva, fundamentadas e assinadas pelo seu autor ou autores.
CAPÍTULO IV
DOS REQUERIMENTOS
Art. 156 - Requerimento é todo o pedido verbal ou escrito, feito ao
Presidente da Câmara ou por seu intermédio, sobre qualquer assunto, por
Vereador ou Comissão.
§ 1º - Serão verbais e decididos pelo Presidente da Câmara os
requerimentos que solicitem:
I - a palavra ou a desistência dela;
II - a permissão para falar sentado;
III - leitura de qualquer matéria para o conhecimento do Plenário;
IV - observância de ordem regimental;
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V - a retirada, pelo autor, de requerimento ou proposição ainda não
submetido à deliberação do Plenário;
VI - a requisição de documento, processo, livro ou publicação existentes
na Câmara sobre proposição em discussão;
VII - a justificativa de voto e sua transcrição em ata;
VIII - retificação de ata;
IX - verificação de quórum.
§ 2º - São igualmente verbais e sujeitos à deliberação do Plenário os
requerimentos que solicitem:
I - prorrogação de sessão;
II - dispensa de leitura da matéria constante de ordem do dia;
III - destaque de matéria para votação;
IV - votação a descoberto;
V - encerramento de discussão;
VI - manifestação do Plenário sobre aspectos relacionados com matéria
em debate;
VII - voto de louvor, congratulações, pesar ou repúdio.
§ 3º - Serão escritos e sujeitos à deliberação do Plenário os requerimentos
que versem sobre:
I - renúncia de cargo na Mesa ou Comissão;
II - licença de Vereador;
III - audiência de Comissão Permanente;
IV - juntada de documentos ao processo ou seu desentranhamento;
V - inserção de documentos em ata;
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VI - preferência para discussão de matéria ou redução de interstício
regimental por discussão;
VII - inclusão de proposição em regime de urgência;
VIII - retirada de proposição já colocada sob deliberação do Plenário;
IX - anexação de proposições com objeto idêntico;
X - informações solicitadas ao Prefeito ou por seu intermédio, ou, a
entidades públicas ou particulares;
XI - constituição de Comissões Especiais, Comissões Especiais de
Inquérito e Comissão Especial Processante;
XII - convocação de Secretário Municipal ou ocupantes de cargos da
mesma natureza para esclarecimentos em Plenário.
§ 4º - Os requerimentos escritos, sujeitos a deliberação do Plenário, serão
apresentados, lidos, discutidos e votados no expediente da sessão e
encaminhados à Presidência para as providências necessárias.
Art. 157 - Os requerimentos ou petições de interessados não Vereadores
serão lidos no expediente, devendo antes serem protocolados na Secretaria da
Câmara.
Parágrafo Único - Cabe ao Presidente da Câmara indeferi-los ou arquiválos caso se refiram a assuntos estranhos às atribuições da Câmara ou não
estejam propostos em termos adequados.

CAPÍTULO V
DOS SUBSTITUTIVOS, EMENDAS E SUBEMENDAS
Art. 158 - Substitutivo é o Projeto de Lei, de Decreto Legislativo ou de
Resolução, apresentado por um Vereador ou Comissão para substituir outro já
apresentado sobre o mesmo assunto.
Parágrafo Único - Não é permitido ao Vereador ou Comissão apresentar
substitutivo parcial ou mais de um substitutivo ao mesmo Projeto.
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Art. 159 - Emenda é a proposição apresentada como acessório de outra.
§ 1º - As emendas podem ser Supressivas, também, Substitutivas,
Aditivas e Modificativas.
§ 2º - Emenda Supressiva é a que manda suprimir em parte ou no todo o
artigo, parágrafo, inciso ou alínea do Projeto.
§ 3º - Emenda Substitutiva é a que deve ser colocada em lugar do artigo,
parágrafo, inciso ou alínea do Projeto.
§ 4º - Emenda Aditiva é a que deve ser acrescentada aos termos do artigo,
parágrafo, inciso ou alínea do Projeto.
§ 5º - Emenda Modificativa é a que se refere apenas a redação do artigo,
parágrafo, inciso ou alínea sem alterar a sua substância.
Art. 160 - A emenda apresentada a outra emenda denomina-se
subemenda.
Art. 161- Não serão aceitos substitutivos, emenda ou subemendas que
não tenham relação direta com a matéria da proposição principal.
Art. 162 - Apresentado o substitutivo, será discutido preferencialmente,
em lugar do Projeto original.
Art. 163 - Deliberando o Plenário pelo prosseguimento do Projeto original,
ficará prejudicado o substitutivo.
Art. 164 - As emendas e subemendas serão aceitas, discutidas e, se
aprovadas, o Projeto será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, para
ser de novo redigido na forma do aprovado, com nova redação ou redação final,
conforme a aprovação das emendas ou subemendas tenha ocorrido em primeira
e segunda discussão ou ainda em discussão única, respectivamente.
Art. 165- A emenda e subemenda rejeitada em primeira discussão não
poderá ser renovada na segunda.
Art. 166 - Para a segunda discussão serão admitidas emenda e
subemendas, não podendo ser apresentados substitutivos.
Art. 167 - O Prefeito poderá propor alterações aos Projetos de sua
iniciativa enquanto o Projeto estiver na dependência de parecer de qualquer das
Comissões.
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Parágrafo Único - As emendas e subemendas serão apresentadas à
Mesa até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da seção, em cuja ordem do
dia a proposição esteja incluída.
CAPITULO VI
DOS RECURSOS
Art. 168 - Recurso é toda petição de Vereador ao Plenário contra ato do
Presidente.
§ 1º - Os recursos serão interpostos no prazo de 10 (dez) dias, contados
da data da ocorrência, por simples petição dirigida ao Presidente.
§ 2º - O recurso será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação,
para opinar e elaborar parecer.
§ 3º - Apresentado o parecer, acolhendo ou denegando o recurso, será
ele submetido ao Plenário, em uma única discussão e votação na ordem do dia
da primeira sessão ordinária a realizar-se após a sua publicação.
§ 4º - Os prazos marcados neste artigo serão contados em dias corridos.
§ 5º - Aprovado o recurso, o Presidente deverá observar a decisão
soberana do Plenário e cumpri-la fielmente.
§ 6º - Rejeitado o recurso, a decisão do Presidente será integralmente
mantida.
CAPITULO VII
DA RETIRADA DAS PROPOSIÇÕES
Art. 169 - O autor poderá solicitar, em qualquer fase da elaboração
legislativa, a retirada de sua proposição mediante requerimento verbal dirigida
ao presidente.
§ 1º - Se a matéria ainda não estiver sujeita à deliberação do Plenário,
compete ao Presidente deferir o pedido e, se a matéria já estiver submetida ao
Plenário cabe a este a decisão.
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§ 2º - Quando a proposição haja sido subscrita por mais de um autor, é
condição de sua retirada que todos a requeiram.
Art. 170 - No início de cada legislatura, a mesa ordenará o arquivamento
de todas as proposições apresentadas na Legislatura anterior que se achem sem
parecer ou com parecer contrário e ainda não submetidas à apreciação do
Plenário.
Parágrafo Único - O Vereador, autor da proposição arquivada na forma
deste artigo, poderá requerer o seu desarquivamento e nova tramitação na atual
legislatura.
CAPÍTULO VIII
DA PREJUDICABILIDADE
Art. 171 – Quando da apreciação pelo Plenário consideram-se
prejudicados:
I - A discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro que já
tenha sido aprovado ou rejeitado, ou rejeitado na mesma sessão legislativa,
podendo, excepcionalmente, ser reapreciado por decisão da maioria absoluta
dos membros da Câmara;
II - A discussão ou a votação de proposições anexas, quando a aprovada
ou rejeitada for idêntica;
III - A proposição original, com as respectivas emendas ou subemendas,
quando tiver Substitutivo aprovado;
IV - A emenda ou subemenda da matéria idêntica a outra já aprovada ou
rejeitada;
V - Requerimento com a mesma finalidade de outro já aprovado.
TÍTULO VI
DAS DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 172 - As discussões e deliberações da Câmara Municipal dar-se-ão
em 01(um) ou 02 (dois) turnos de discussão e votação.
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Parágrafo Único - Em caso de dois turnos de discussão e votação, estas
serão realizadas com um interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) horas.
CAPÍTULO II
DAS DISCUSSÕES
Art. 173 - Discussão é o debate pelo Plenário de proposição figurante na
ordem do dia, antes de se passar à deliberação sobre a mesma.
§ 1º - Não estão sujeitos à discussão:
I - as indicações, salvo o disposto no artigo 154;
II - os requerimentos a que se refere o § 1º do artigo 155.
§ 2º - O Presidente declarará prejudicada a discussão:
I - de qualquer projeto com objeto idêntico ao de outro já aprovado antes,
ou rejeitado na mesma sessão legislativa, excetuando-se, nesta última hipótese,
aprovação pela maioria absoluta dos membros do Legislativo;
II - da proposição original, quando tiver substitutivo aprovado;
III - de emenda ou subemenda idêntica a outra já aprovada ou rejeitada;
IV - de requerimento repetitivo.
Art. 174 - A discussão da matéria constante da ordem do dia só poderá
ser efetuada com a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara.
Art. 175 - Terão uma única discussão e votação as seguintes matérias:
I - as que tenham sido colocadas em regime de urgência especial;
II - as que se encontrem em regime especial;
III - as que se encontrem em regime de urgência;
IV - as que se encontrem em regime de prioridade;
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V - os Projetos de Leis oriundos do Executivo com solicitação de prazo;
VI - a medida provisória;
VII - o veto;
VIII - os Projetos de Decreto Legislativo ou de Resolução de qualquer
natureza;
IX - indicações, nos casos previstos no artigo 154 deste Regimento;
X - os requerimentos sujeitos a debates.
Art. 176 - Terão 02 (duas) discussões todas as demais matérias não
incluídas no artigo anterior.
Art. 177 - As Emendas à Lei Orgânica do Município serão processadas
de conformidade com o disposto no artigo 25 e seus parágrafos, da Lei Orgânica
do Município de Bom Jesus do Oeste -SC.
Art. 178 - Na primeira discussão debater-se-ão, separadamente, artigo
por artigo do projeto; na segunda discussão, debater-se-á o projeto em bloco.
§ 1º- Por deliberação do Plenário, a requerimento do Presidente ou de
Vereador, a primeira discussão poderá consistir de apreciação global do Projeto.
§ 2º - Quando se tratar de codificação, na primeira discussão o Projeto
será debatido por capítulo, salvo requerimento de destaque aprovado pelo
Plenário.
§ 3º - Quando se tratar de proposta orçamentária, diretrizes orçamentárias
e plano plurianual, as emendas possíveis serão debatidas antes do projeto, em
primeira discussão.
Art. 179 - Na discussão única e na primeira discussão serão recebidos
emendas, subemendas e projetos substitutivos apresentados por ocasião dos
debates, em segunda discussão, somente se admitirão emendas e subemendas.
Art. 180 - Na hipótese do artigo anterior, sustar-se-á a discussão para que
as emendas, subemendas e projetos substitutivos sejam objeto de exame das
Comissões Permanentes, salvo se o Plenário rejeitá-los ou aprová-los com
dispensa de parecer.
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Art. 181 - Em nenhuma hipótese a segunda discussão ocorrerá na mesma
sessão em que tenha ocorrido a primeira discussão.
Art. 182 - Sempre que a pauta dos trabalhos incluir mais de uma
proposição sobre o mesmo assunto, a discussão obedecerá à ordem cronológica
de apresentação.
Parágrafo Único - O disposto neste artigo não se aplica a projeto
substitutivo do mesmo autor da proposição originária, o qual preferirá esta.
Art. 183 - O adiamento da discussão de qualquer proposição dependerá
da deliberação do Plenário e somente poderá ser proposto antes de iniciar-se a
mesma.
§ 1 - O adiamento aprovado será sempre por tempo determinado.
§ 2º - Apresentados 02(dois) ou mais requerimentos de adiamento, será
votado, de preferência, o que marcar menor prazo.
§ 3º - Não se concederá adiamento de matéria que se ache em regime de
urgência especial ou simples.
§ 4º - O adiamento poderá ser motivado por pedido de vista, caso em que,
se houver mais de um, a vista será sucessiva para cada um dos requerentes e
pelo máximo de 03(três) dias para cada um deles, ficando vedado novo pedido
de vista pelo requerente que já solicitou pedido anteriormente.
Art. 184 - O encerramento da discussão de qualquer proposição dar-se-á
pela ausência de oradores, pelo decurso do prazo regimental ou por
requerimento aprovado pelo Plenário.
Parágrafo Único - Somente poderá ser requerido o encerramento da
discussão após terem falado pelo menos 02(dois) Vereadores favoráveis à
proposição e 02 (dois) contrários, entre os quais o autor do requerimento, salvo
desistência expressa.
CAPÍTULO III
DA DISCIPLINA DOS DEBATES
Art. 185 - Os debates deverão realizar-se com dignidade e ordem,
cumprindo ao Vereador atender as seguintes determinações regimentais:
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I - falar de pé, exceto se tratar do Presidente, e quando impossibilitado de
fazê-lo, requererá ao Presidente autorização para falar sentado;
II - dirigir-se ao Presidente da Câmara voltado para a Mesa, salvo quando
responder a aparte;
III - Não usar a palavra sem a solicitar e sem receber o consentimento do
Presidente;
IV - referir-se ou dirigir-se a outro Vereador pelo tratamento de Excelência.
Art. 186 - O Vereador, a que for dada a palavra, deverá inicialmente
declarar a que título se pronuncia e não poderá:
I - usar a palavra com finalidade diferente do motivo alegado para a
solicitar;
II - desviar-se da matéria em debate;
III - falar sobre matéria vencida;
IV - usar de linguagem imprópria;
V - ultrapassar o prazo que lhe competir;
VI - deixar de atender as advertências do Presidente.
Art. 187 - O Vereador somente usará a palavra:
I - no expediente, quando for para solicitar retificação ou impugnação de
ata ou quando se achar regularmente inscrito;

voto;

II - para discutir matéria em debate, encaminhar votação ou justificar o seu

III - para apartear, na forma regimental;
IV - para explicação pessoal;
V - para levantar questão de ordem, ou pedir esclarecimento à Mesa;
VI - para apresentar requerimento verbal de qualquer natureza;
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VII - quando for designado para saudar qualquer visitante ilustre.
Art. 188 - O Presidente solicitará ao orador, por iniciativa própria ou a
pedido de qualquer Vereador, que interrompa o seu discurso, nos seguintes
casos:
I - para leitura de requerimento de urgência;
II - para comunicação importante à Câmara;
III - para recepção de visitantes;
IV - para votação de requerimento de prorrogação da sessão;
V - para atender a pedido de palavra “pela ordem” sobre questão
regimental.
Art. 189 - Quando mais de 01(um) Vereador solicitar a palavra
simultaneamente, o Presidente concedê-la-á na seguinte ordem:
I - ao autor da proposição em debate;
II - ao relator do parecer em apreciação;
III - ao autor da emenda;
IV - alternadamente, a quem seja pró ou contra a matéria em debate.
Art. 190 - Para o aparte ou interrupção do orador por outro para indagação
ou comentário relativamente à matéria em debate, observar-se-á o seguinte:
I - o aparte deverá ser expresso em termos corteses e não poderá exceder
a 03 (três) minutos;
II - não serão permitidos apartes paralelos, sucessivos ou sem licença
expressa do orador;
III - não é permitido apartear o Presidente nem o orador que fala “pela
ordem”, em explicação pessoal, para encaminhamento de votação ou para
declaração de voto;
IV - o aparteante permanecerá de pé quando aparteia e enquanto ouve a
resposta do aparteado.
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Art. 191 - Os oradores terão os seguintes prazos para o uso da palavra:
I - 03(três) minutos para apresentar requerimento de retificação ou
impugnação da ata, falar pela ordem, apartear e justificar requerimento de
urgência especial;
II - 05 (cinco) minutos para falar no pequeno expediente, encaminhar
votação, justificar voto ou emenda e proferir explicação pessoal;
III – 05 (cinco) minutos, para discutir requerimento, indicação, redação
final, artigo isolado de proposição e veto;
IV – 10 (dez) minutos, para discutir projeto de decreto legislativo ou de
resolução, processo de cassação de Vereador e parecer sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade do projeto;
V - 15 (quinze) minutos para falar no grande expediente e para discutir
projeto de lei, proposta orçamentária, diretrizes orçamentária, plano plurianual,
prestação de contas e destituição de membro da Mesa.
Parágrafo Único - Será permitida a cessão de tempo de um para outro
orador.
CAPÍTULO IV
DAS VOTAÇÕES
Seção I
Das Disposições Preliminares
Art. 192- Votação é o ato complementar da discussão, através da qual o
Plenário manifesta a sua vontade deliberativa.
Parágrafo Único - Considera-se qualquer matéria em fase de votação a
partir do momento em que o Presidente declara encerrada a discussão.
Art. 193 - O Vereador presente à sessão poderá escusar-se de votar e
deverá abster-se de votar quando tiver ele próprio ou parente afim ou
consanguíneo até terceiro grau, interesse manifesto na deliberação, sob pena
de nulidade da votação quando o seu voto for decisivo.
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Parágrafo Único - O Vereador que se considerar impedido de votar nos
termos do presente artigo, fará a devida comunicação ao Presidente,
computando-se sua presença para efeito de quórum.
Art. 194 - As deliberações do Plenário serão tomadas:
I - por maioria simples de votos;
II - por maioria absoluta de votos;
III - por 2/3(dois terços) dos membros da Câmara.
§1º- A maioria absoluta diz respeito à totalidade dos membros da Câmara
e a maioria simples, dos Vereadores presentes à sessão.
§ 2º- As deliberações salvo disposição em contrário, serão tomadas por
maioria simples de votos presentes, pelo menos, a maioria absoluta dos
membros da Câmara.
§ 3º- Dependerão de maioria absoluta de votos as votações relativas a:
I - perda de mandato de Vereador, nos termos do § 2º do artigo 17, da Lei
Orgânica do Município;
II - rejeição de veto;
III - outros casos previstos na Lei Orgânica do Município.
§ 4º- Dependerão do voto favorável de 2/3 (dois terços) dos membros da
Câmara, nas seguintes votações:
I - destituição de membro da Mesa;
II - julgamento do Prefeito e Vice-Prefeito, quando submetidos a processo
de cassação por infrações político-administrativas;
III - alteração do nome do Município;
IV - rejeição de Parecer do Tribunal de Contas do Estado, sobre as contas
do Município;
pedido de intervenção no Município;
VI - emendas à Lei Orgânica do Município.
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Seção II
Do Encaminhamento da Votação
Art. 195 - A partir do instante em que o Presidente declarar a matéria já
debatida e com discussão encerrada, poderá ser solicitada a palavra para o
encaminhamento da votação, ressalvados os impedimentos regimentais.
Art. 196 - Ainda que haja no processo substitutivos, emendas e
subemendas, haverá apenas um encaminhamento de votação, que versará
sobre todas as peças do processo.
Seção III
Dos Processos de Votação
Art. 197 - São 03 (três) os processos de votação:
I - Simbólico;
II - Nominal;
III - Secreto.
Art. 198 - O processo simbólico praticar-se-á conservando-se sentados
os Vereadores que aprovam e levantando-se os que desaprovam a proposição.
§ 1º - Ao anunciar o resultado da votação, o Presidente declarará quantos
Vereadores votaram a favor e quantos contra.
§ 2º - Havendo dúvidas sobre o resultado, o Presidente pode pedir que os
Vereadores se manifestem novamente.
§ 3º - O processo simbólico será a regra geral para as votações, sendo
somente abandonado por impositivo legal e deste Regimento.

Art. 199 - A votação nominal será feita pela chamada dos presentes pelo
Secretário, devendo os Vereadores responder SIM ou NÃO, conforme forem
favoráveis ou contrários à proposição.
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Parágrafo Único - O Presidente proclamará o resultado mandando ler os
nomes dos Vereadores que tenham votado SIM e os que tenham votado NÃO.
Art. 200 - A votação secreta será feita mediante o uso de cédulas em
branco, impressas ou datilografadas, colocadas em urna especial, apuradas por
02 (dois) escrutinadores e proclamado o resultado pelo Presidente da Câmara.
Art. 201 - Havendo empate nas votações simbólicas ou nominais, serão
elas desempatadas pelo Presidente da Câmara, havendo empate nas votações
secretas, ficará a matéria para ser decidida na sessão seguinte, reputando-se
rejeitada a proposição, se persistir o empate.
Seção IV
Da Verificação Nominal da Votação
Art. 202 - Sempre que julgar conveniente, qualquer Vereador poderá pedir
verificação de votação simbólica.
Parágrafo Único - O pedido deve ser formulado logo após ter sido dado
a conhecer o resultado da votação e antes de se passar para outro assunto
mediante requerimento verbal.
Art. 203 - A verificação se fará por meio de chamada nominal,
proclamando o Presidente o resultado sem que constem na ata as respostas
especificamente, observado o disposto no artigo 198.
Parágrafo Único - Não se procederá a mais de uma verificação para cada
votação.
Seção V
Da Declaração de Voto
Art. 204 - Declaração de voto é o pronunciamento do Vereador sobre os
motivos que o levaram a manifestar-se contra ou a favor da matéria votada.
Art. 205 - A declaração de voto a qualquer matéria far-se-á de uma só
vez, depois de concluída, por inteiro, a votação de todas as peças do processo,
para que o Vereador disporá de até 05 (cinco) minutos, não permitidos apartes.
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CAPÍTULO V
DA REDAÇÃO FINAL
Art. 206 - Ultimada a fase da segunda votação ou votação única, será a
proposição, se houver substitutivo, emenda ou subemenda aprovados, enviada
à Mesa para elaboração da Redação Final na conformidade com o vencido e
fazer, se necessário, emendas de redação sem alterar o seu conteúdo.

final.

Parágrafo Único - A Mesa terá até 05 (dias) dias para elaborar a redação

Art. 207 - Efetuada a redação final das proposições, a Mesa adotará as
seguintes providências:
I - tratando-se de Projeto de Lei, este será enviado ao Prefeito, para
sanção e promulgação ou veto, uma vez expedidos os respectivos autógrafos;
II - tratando-se de Projeto de Decreto Legislativo ou de Resolução, a Mesa
promulgará e publicará os referidos atos.
§ 1º- No caso do inciso I deste artigo, a Mesa terá o prazo de 10 (dez) dias
úteis para enviar o Projeto de Lei ao Prefeito.

II.

§ 2º - No mesmo prazo a Mesa tomará as providências previstas no inciso

TÍTULO VII
DA SANÇÃO, PROMULGAÇÃO E DO VETO
Art. 208 - Caso o Prefeito vetar total ou parcialmente o Projeto de Lei,
serão adotadas as providências contidas no artigo 30 e seus parágrafos, da Lei
Orgânica do Município.
Art. 209 - Na promulgação de Leis, Resoluções e Decretos Legislativos
pelo Presidente da Câmara, serão utilizadas as seguintes cláusulas
promulgatórias:
I - No caso de Leis:
“O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus do
Oeste, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara aprovou e eu, nos
termos do artigo 30, § 7º da Lei Orgânica do Município, promulgo a seguinte Lei”.
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II - No caso de Resolução ou Decreto Legislativo:
“Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte
Resolução (ou Decreto Legislativo)”.
TÍTULO VIII
DA ELABORAÇÃO LEGISLATIVO ESPECIAL
CAPÍTULO I
DAS CODIFICAÇÕES
Art. 210- Código é a reunião de dispositivos legais sobre a mesma
matéria, de modo orgânico e sistêmico, visando a estabelecer os princípios
gerais do sistema adotado e aprovar, completamente, a matéria tratada.
Art. 211- Os projetos de códigos, depois de apresentados ao Plenário,
serão publicados, distribuídos por cópias aos Vereadores e encaminhados à
Comissão de Justiça e Redação.
§ 1º - Durante o prazo de 30 (trinta) dias poderão os Vereadores
encaminhar à Comissão emendas a respeito:
§ 2º - A Comissão terá mais 30 (trinta) dias para exarar parecer ao projeto
e às emendas apresentadas.
§ 3º- Decorrido o prazo, ou antes, se a Comissão antecipar o seu parecer,
entrará o processo para a pauta da ordem do dia.
Art. 212 - Na primeira discussão o Projeto será discutido e votado por
capítulos, salvo requerimento de destaque votado pelo Plenário.
§ 1º - Aprovado em primeira discussão, com emendas, voltará à Comissão
de Justiça e Redação, por mais 15 (quinze) dias, para incorporação das mesmas
ao texto original.
§ 2º - Ao atingir este estágio de discussão, seguir-se-á a tramitação
normal dos demais projetos.
Art. 213 - Não se aplicará o regime deste capítulo aos projetos que cuidam
de alterações parciais de códigos.
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CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO
Art. 214 - Os Projetos de Lei relativos ao Plano Plurianual, Diretrizes
Orçamentárias e Orçamento Anual terão a sua tramitação nos termos fixados
pela Lei Orgânica do Município.
CAPÍTULO III
DA TOMADA DE CONTAS DO PREFEITO E DA MESA
Art. 215 - A tomada e julgamento das contas do Prefeito e da Mesa da
Câmara serão processadas conforme disposições expressas na Lei Orgânica do
Município.
Parágrafo Único - Da decisão a Mesa baixará o competente Decreto
Legislativo.
Art. 216 - A Mesa da Câmara enviará ao Executivo, até o dia 15(quinze)
do mês subsequente, as contas do mês anterior, e até o dia 31 de janeiro do ano
seguinte, as do ano anterior, para fins de remessa ao Tribunal de Contas do
Estado.
Art. 217 - O Prefeito informará, até o dia 30 de cada mês, à Câmara, o
balancete relativo à receita e despesa do mês anterior, e até o dia 31(trinta e um)
de março, a prestação de contas, bem como o Balanço do exercício findo.

TÍTULO IX
DO REGIMENTO INTERNO
CAPÍTULO I
DA INTERPRETAÇÃO
Art. 218 - As interpretações do Regimento, feitas pelo Presidente da
Câmara, em assunto controverso, constituirão precedentes, desde que a
Presidência assim o declare, por iniciativa própria ou a requerimento de qualquer
Vereador.
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§ 1º - Os precedentes regimentais serão anotados em livro próprio, para
orientação na solução de casos análogos.
§ 2º - Ao final de cada legislatura, a Mesa fará a consolidação de todas as
modificações feitas no Regimento, bem como dos precedentes regimentais,
publicando-os em separata.
Art. 219 - Os casos não previstos neste Regimento serão resolvidos
soberanamente pelo Plenário e as soluções constituirão precedentes
regimentais.
CAPÍTULO II
DA ORDEM
Art. 220 - Questão de ordem é toda a dúvida levantada em Plenário,
quanto a interpretação do Regimento, sua aplicação ou sua legalidade.
§ 1º - As questões de ordem devem ser formuladas com clareza e com
indicação precisa das disposições regimentais que pretende elucidar.
§ 2º - Não observando o proponente o disposto neste artigo, poderá o
Presidente cassar a palavra e tomar em consideração a questão levantada.
§ 3º - Cabe ao Presidente da Câmara resolver soberanamente as
questões de ordem, não sendo lícito a qualquer Vereador, opor-se à decisão ou
criticá-la na sessão em que for requerida.
§ 4º - Cabe ao Vereador, da sessão seguinte, propor recurso de decisão,
que será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, cujo Parecer será
submetido ao Plenário, na forma deste Regimento.
Art. 221 - Em qualquer fase da sessão poderá o Vereador pedir a palavra
“pela ordem” para fazer reclamação, quanto à aplicação do Regimento, desde
que observe o disposto no artigo anterior.
CAPÍTULO III
DA REFORMA DO REGIMENTO
Art. 222- Qualquer Projeto de Resolução, modificando o Regimento
Interno, depois de lido em Plenário, será encaminhado à Mesa para opinar.
§ 1º - A Mesa tem o prazo de 10 (dez) dias para exarar Parecer.
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§ 2º - Dispensam -se desta tramitação os Projetos oriundos da própria

§ 3º - Após esta medida preliminar, seguirá o Projeto de Resolução a
tramitação dos demais processos.
TÍTULO X
DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO
CAPÍTULO I
DA REMUNERAÇÃO
Art. 223 - A fixação da remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito será feita
através de Decreto Legislativo.
§ 1º - A remuneração do Prefeito dividir-se-á em subsídios e
representação, que serão fixados obrigatoriamente 06 (seis) meses antes do
término da legislatura, de conformidade com artigo 13, IX da Lei Orgânica do
Município.
§ 2º - Quando instalado o Município, pela primeira vez, a remuneração
será fixada na sessão legislativa em curso.
Art. 224 - A remuneração do Vice-Prefeito será através de verba de
representação, e será fixada por Decreto Legislativo, pela Câmara Municipal,
simultaneamente com a do Prefeito.
Art. 225 - A remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito deverá ser
reajustada sempre que sofram alterações os vencimentos dos funcionários
municipais, pelo maior índice, caso este for diferenciado.
CAPÍTULO II
DAS LICENÇAS
Art. 226 - A licença do Prefeito será concedida pela Câmara, mediante
solicitação expressa do Chefe do Poder Executivo.
§ 1º - A licença será concedida ao Prefeito nos seguintes casos:
I - para tratamento de saúde;
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II - para missão de representação ou interesse do Município e das
respectivas Associações Municipais ou a convite das autoridades estaduais,
federais, de governos ou entidades estrangeiras e, ainda, de órgãos intergovernamentais;
III - para tratar, sem remuneração, de interesses particulares, nunca
inferior a 30(trinta) dias e nem superior a 120(cento e vinte) dias, por ano de
mandato.
Art. 227 - Na hipótese dos incisos I e II do artigo anterior, se o afastamento
for inferior a 15(quinze) dias, serão dispensados a licença prévia e o afastamento
do cargo, salvo se ausentar-se do país.
Art. 228 - As licenças serão concedidas pelo voto da maioria simples
presente, pelo menos, a maioria absoluta dos membros da Câmara.
Art. 229 - As férias anuais do Prefeito, de 30(trinta) dias, não se
consideram como licença, e independem de autorização legislativa.

CAPÍTULO III
DAS INFORMAÇÕES
Art. 230 - Compete à Câmara solicitar ao Prefeito quaisquer informações
sobre assuntos referentes à administração municipal.
§ 1º - As informações serão solicitadas por requerimento escrito e
proposto por qualquer Vereador;
§ 2º - Os pedidos de informação serão encaminhados ao Prefeito, que
terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento, para prestar
informações.
§ 3º - Poderá o Prefeito solicitar à Câmara prorrogação de prazo, devendo
o pedido ser aprovado pelo Plenário.
§ 4º - Os pedidos de informação formulados por Vereador deverão ser
escritos e aprovados pelo Plenário, nos termos do artigo 155, § 3º, X, deste
Regimento.
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§ 5º - Os pedidos de informações poderão ser reiterados se não
satisfizerem ao autor, mediante novo requerimento, que deverá seguir a
tramitação regimental, contando-se novo prazo.

CAPÍTULO IV
DAS INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS
Art. 231- São infrações político-administrativas e como tais sujeitas ao
julgamento da Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do
mandato, as previstas no artigo 4º, I a X, do Decreto Lei federal nº 201, de 2702-67.
Parágrafo Único - O processo seguirá a tramitação indicada no artigo 5º
(quinto) do Decreto-Lei Federal nº 201/67.
Art. 232- Nos crimes de responsabilidade do Prefeito, enumerados nos
incisos I a XV do artigo 1º, do Decreto-Lei Federal nº 201/67, sujeitos ao
julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado, poderá a Câmara, a requerimento
de Vereador, aprovado por 2/3(dois terços) de seus membros, solicitar a abertura
de inquérito policial ou instauração de ação penal pelo Ministério Público, bem
como, intervir em qualquer fase do processo como assistente de acusação.

TÍTULO XI
DA POLÍTICA INTERNA
Art. 233 - O policiamento do recinto da Câmara compete, privativamente,
à Presidência e será feita, normalmente, por seus funcionários, podendo ser
requisitados elementos de corporações civis ou militares para manter a ordem
interna.
Art. 234 - Qualquer cidadão poderá assistir às sessões da Câmara, na
parte do recinto que lhe é reservada, desde que:
I - apresente-se decentemente trajado;
II - não porte armas;
III - conserve-se em silêncio durante os trabalhos;
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IV - não manifeste apoio ou desaprovação ao que se passa no Plenário;
V - respeite os Vereadores;
VI - não interpele os Vereadores;
VII - atenda às determinações da Presidência.
§ 1º - Pela inobservância desses deveres, poderão os assistentes serem
obrigados, pela presidência, a retirar-se imediatamente do recinto, sem prejuízo
de outras medidas.
§ 2º - O Presidente poderá determinar a retirada de todos os assistentes,
se a medida for julgada necessárias.
§ 3º - Se, no recinto da Câmara, for cometida qualquer infração a
autoridade competente, cabe ao Presidente comunicar o fato à autoridade
policial, para a instauração do competente inquérito.
§ 4º - No recinto do Plenário e em outras dependências da Câmara,
reservadas, a critério da Presidência, só serão admitidos Vereadores e
funcionários de Secretaria Administrativa, estes quando a serviço.
§ 5º - Cada jornal, emissora de rádio ou televisão, solicitará à Presidência
o credenciamento de representantes, em número não superior a 02 (dois) de
cada órgão, para os trabalhos correspondentes à cobertura jornalística,
radialística ou televisiva.
TÍTULO XII
DAS EMENDAS À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
Art. 235 - As emendas à Lei Orgânica do Município serão processadas
de conformidade com o artigo 25 e seus parágrafos, do mesmo Diploma Legal.
TÍTULO XIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 236 - Nos dias de sessão deverão estar hasteadas, no edifício e no
recinto do Plenário, as bandeiras do País, do Estado e do Município, observada
a legislação federal.
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Art. 237 - Os prazos previstos neste Regimento não correrão durante os
períodos de recesso da Câmara.
§ 1º - Quando não se mencionar, expressamente, dias úteis, os prazos
serão contados em dias corridos.
§ 2º - Na contagem dos prazos regimentais, observar-se-á, no que for
aplicável, a legislação processual civil.
Art. 238 - Todos os Projetos de Resolução que disponham sobre a
alteração do Regimento Interno, ainda que em tramitação no período de recesso,
serão considerados prejudicados e remetidos ao arquivo.
Art. 239 - Ficam revogados todos os precedentes regimentais,
anteriormente firmados.
Art. 240 - Todas as proposições regimentais anteriores terão tramitação
normal.
Art. 241 - Os casos omissos serão decididos pelo Presidente da Câmara,
que firmará o critério a ser adotado em casos análogos.
Art. 242 – Não haverá expediente do Legislativo, nos dias de ponto
facultativo decretado pelo Município.
Art. 243- Este Regimento entrará em vigor na data de sua assinatura,
condicionada sua validade à publicação no DOM-SC, nos termos do Parágrafo
Único do art.3º da Lei do Legislativo nº 04-2013 de 18 de setembro de 2013.
Art. 244 – As despesas decorrerão por conta do orçamento vigente.
1997.

Art. 245 – Fica revogada a resolução nº 003-97 de 15 de setembro de

Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Bom Jesus do
Oeste aos 04 de Outubro de 2021.
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Marcio Jose Storck
Presidente

Loreni Seider
1ª Secretária

Membros da Comissão Especial de Atualização do Regimento Interno

Marcio Jose Storck
Presidente

Eleni Pereira Schmitt
Vereadora

Loreni Seider
Vereadora

Leonir Lamb
Assessor Jurídico

Dianiléia Stanga Simoneti
Controle Interno

Cleide Wilsmann Menegotto
Secretária Geral
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Vereadores 2021/2024:

Marcio Jose Storck
Presidente Vereador

Darci Hanauer
Vereador

Evandro Boyaski
Vereador

Andreia Comunello
Vereadora

Eleni Pereira Schmitt
Vereadora

Ivaldo Defendi Ribeiro
Vereador

Glaudir Mossmann
Vereador

Loreni Seider
Vereadora

Leisi Rauber Wandscheer
Vereadora
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Braço do Trombudo
Prefeitura
DECRETO Nº 147/2021

Publicação Nº 3359794

DECRETO n° 0147 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Constitui e nomeia os membros da Comissão do Processo Seletivo nº 005/2021
O Prefeito do Municipal de Braço do Trombudo, no uso de suas atribuições legais, e amparado na Lei Municipal nº 0841/20152 de 09.07.2015.
Art.1º - Fica constituída a Comissão do Processo Seletivo nº 005/2021, integradas pelas senhoras Mônica Dalila Sell Dalmarco, Joice Muniz
da Costa Marangoni e Soraia Schmidt, para sob a Presidência da primeira, supervisionar a execução do Processo Seletivo destinado ao
preenchimento de vagas para Estagiários na Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo – SC.
Art.2º - Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade a publicação no DOM/SC, nos termos do Art.3º
da Lei nº 0597/2008 de 09/07/2008.
Braço do Trombudo, em 20 de outubro de 2021.
Nildo Melmestet
Prefeito Municipal

EXTRATO COMPRA DIRETA Nº 1725/2021 FMS

Publicação Nº 3359102

EXTRATO COMPRA DIRETA Nº 1725/2021 FMS
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Braço do Trombudo
CNPJ 11.481.782/0001-44,
Sito a Rua Leopoldo Joenck, 119, município de Braço do Trombudo – SC.
Contratada: Paulino Moretti e Cia Ltda
CNPJ: 07.123.229/0001-62
Rua Dr. Neumann,106
Cidade: Rio do Sul - SC
Objeto: Despesa referente a aquisição de peças e serviço de manutenção para o equipamento utilizado no consultório odontológico da
Unidade Básica de Saúde – Centro, através da Secretaria da Saúde do Município de Braço do Trombudo/SC.
Valor: R$ 518,00 (quinhentos e dezoito reais)
Data da autorização de fornecimento: 19/10/2021
Nildo Melmestet
Prefeito Municipal

EXTRATO COMPRA DIRETA Nº 4580/2021

Publicação Nº 3359088

EXTRATO COMPRA DIRETA Nº 4580/2021
Contratante: Município de Braço do Trombudo
CNPJ 95.952.230/0001-67,
Sito a Praça da Independência, 25, município de Braço do Trombudo – SC.
Contratada: Liga Riosulense de Futebol
Cidade: Rio do Sul – SC
CNPJ: 82.761.644/0001-67
Objeto: Despesa referente ao pagamento de inscrição em evento esportivo, através da Secretaria de Esportes do Município de Braço do
Trombudo/SC
Valor: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
Data da autorização de fornecimento: 19/10/2021
Nildo Melmestet
Prefeito Municipal

EXTRATO COMPRA DIRETA Nº 4581/2021

Publicação Nº 3359089

EXTRATO COMPRA DIRETA Nº 4581/2021
Contratante: Município de Braço do Trombudo
CNPJ 95.952.230/0001-67,
Sito a Praça da Independência, 25, município de Braço do Trombudo – SC.
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Contratada: Antonio Hempkemaier
Cidade: Braço do Trombudo– SC
CNPJ: 518.118.639-49
Objeto: Despesa referente a locação de imóvel para instalação de equipamentos da Estação de Tratamento de Água (ETA) - Serril, através
da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Braço do Trombudo/SC
Valor: R$ 1.616,70 (um mil e seiscentos e dezesseis reais e setenta centavos)
Data da autorização de fornecimento: 19/10/2021
Nildo Melmestet
Prefeito Municipal

EXTRATO COMPRA DIRETA Nº 4583/2021

Publicação Nº 3359095

EXTRATO COMPRA DIRETA Nº 4583/2021
Contratante: Município de Braço do Trombudo
CNPJ 95.952.230/0001-67,
Sito a Praça da Independência, 25, município de Braço do Trombudo – SC.
Contratada: Beate Hasse
Cidade: Braço do Trombudo– SC
CNPJ: 015.226.149-40
Objeto: Despesa referente a locação de imóvel para instalação de equipamentos da Estação de Tratamento de Água (ETA) - Serril, através
da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Braço do Trombudo/SC
Valor: R$ 669,69 (seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos)
Data da autorização de fornecimento: 19/10/2021
Nildo Melmestet
Prefeito Municipal

EXTRATO COMPRA DIRETA Nº 4584/2021

Publicação Nº 3359096

EXTRATO COMPRA DIRETA Nº 4584/2021
Contratante: Município de Braço do Trombudo
CNPJ 95.952.230/0001-67,
Sito a Praça da Independência, 25, município de Braço do Trombudo – SC.
Contratada: Silvia Terezinha Machado
Cidade: Braço do Trombudo– SC
CNPJ: 003.954.599-74
Objeto: Despesa referente a locação de imóvel para instalação de equipamentos da Estação de Tratamento de Água (ETA) - Serril, através
da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Braço do Trombudo/SC
Valor: R$ 669,69 (seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos)
Data da autorização de fornecimento: 19/10/2021
Nildo Melmestet
Prefeito Municipal

EXTRATO COMPRA DIRETA Nº 4585/2021

Publicação Nº 3359098

EXTRATO COMPRA DIRETA Nº 4585/2021
Contratante: Município de Braço do Trombudo
CNPJ 95.952.230/0001-67,
Sito a Praça da Independência, 25, município de Braço do Trombudo – SC.
Contratada: Guisela Bennert
Cidade: Braço do Trombudo– SC
CNPJ: 01.598.148/0001-32
Objeto: Despesa referente a aquisição de um lava jato para o CEI Tia Edith I e II, através da Secretaria de Educação do Município de Braço
do Trombudo/SC
Valor: R$ 790,00 (setecentos e noventa reais)
Data da autorização de fornecimento: 20/10/2021
Nildo Melmestet
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3358516
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8F81B4A451CF15D9E86C59F927FA1D74D3BB4F65

EXTRATO DE CONTRATO 121/2021
Contratante: Município de Braço do Trombudo
CNPJ 95.952.230/0001-67
Sito a Praça da Independência, 25
Braço do Trombudo – SC.
Contratada: MAQVALE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA
CNPJ n°03.358.940/0001-45
Avenida Governador Ivo Silveira, nº 360 – Canta Galo
Rio do Sul/SC
Objeto: aquisição de buffets de quatro cubas térmico para as escolas da rede municipal de ensino através da Secretaria de Educação do
município de Braço do Trombudo/SC
Valor: R$8.512,00 (oito mil quinhentos e doze reais)
Vigência até 19/11/2021
Data da assinatura: 20/10/2021
Nildo Melmestet - Prefeito Municipal

EXTRATO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2021 SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 154/2021
EDITAL DE LIC. PREGÃO ELETRÔNICO 48/2021 SRP

Publicação Nº 3359747

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 041C47408CA309A7B78F338FC7ECB42C2C8ACC42

O Município de Braço do Trombudo/SC, torna público para conhecimento dos interessados que às 09:00 Horas do dia 04/11/2021, estará
selecionando melhor proposta para: Registro de preços para eventuais aquisições de produtos químicos para tratamento de água na Estação
de Tratamento de Água - ETA ( Braço Novo e Serril) do Município de Braço do Trombudo/SC, através de Sistema Eletrônico no endereço
“https://comprasbr.com.br”. Maiores informações serão fornecidas pelo Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, fone (47) 3547-0179,
site www.bracodotrombudo.sc.gov.br ou no e-mail: licitacao@bracodotrombudo.sc.gov.br.
Braço do Trombudo, em 20 de outubro de 2021.
Nildo Melmestet - Prefeito Municipal.
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Brunópolis
Prefeitura
EDITAL Nº06 RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA
Nº05/2021

Publicação Nº 3359443

EDITAL Nº06
RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº05/2021
VOLCIR CANUTO, Prefeito do Município de Brunópolis-SC, no uso das atribuições de seu cargo, torna público o resultado Final do processo
de seleção Chamada Pública nº05/2021 para o cargo de Motorista II
1º Lugar: ANTONIO SOUZA BRANCO
2º Lugar: ADÃO WEBER DE SOUZA
Brunópolis-SC, em 20 de outubro de 2021.
VOLCIR CANUTO
PREFEITO MUNICIPAL
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Brusque
Prefeitura
DECRETO Nº 9.038, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359733

DECRETO Nº 9038, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
“ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR”
O PREFEITO DE BRUSQUE, usando da competência que lhe confere o art. 21º da Lei nº 4.333 de 27/11/2020, Lei 4.343 de 22/12/2020 e
a Lei nº 4.311 de 01/09/2020, o inc. IV do art. 82º da LOM, e a Lei Federal nº 4.320/1964.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto crédito suplementar e especial no Orçamento Fiscal, em vigência do Município, no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil reais) para atender as programações abaixo especificadas:
27.00 Secretaria Municipal de Orçamento, Finanças e Patrimônio
27.002 Encargos Gerais do Município
0028.0846.0180.2048 PASEP e Outras Obrigações Tributárias
3.3.90.00 Aplicações Diretas – Outras Despesas Correntes
0.3.00.00 Recursos Ordinários
VALOR R$ 360.000,00
I – Superavit financeiro do exercício anterior, conforme disposto no § 1º, I do art. 43 da Lei nº. 4.320/64, apurado na fonte de recurso
abaixo:
Conta Corrente
81016-9
TOTAL GERAL

Banco/Conta
B.B. PMB Convênio Polícia Militar

Vínculo/Fonte de Recursos
0.3.00.11

Disponibilidade em 31/12/2020
931.859,22
931.859,22

Valores Comprometidos
Empenhos à Pagar
DDO à Pagar
Restos à Pagar

Fonte de Recursos
0.1.00.11/0.3.00.11
0.1.00.11/0.3.00.11
0.1.00.11/0.3.00.11

Valor R$
0,00
0,00
0,00

TOTAL

0.1.00.11/0.3.00.11

0,00

Saldo
Superavit Financeiro
Saldo a Utilizar

Fonte de Recursos
0.3.00.11
0.3.00.11

Valor R$
931.859,22
931.859,22

Conta-Corrente

Banco/Conta

21.744-1

B.b. Comp. Finan. Export.

60.837-8
16.902-1

B.b. Pmb/Defesa Civil Reconstrução
Banco do Brasil Diversos

283.141-4

B.b. Desoneração ICMS

73.071-8

B.b. FPM

26.051-7

B.b. Previ

42.403-x
49.416-x
49.329-5
15972

B.b. Sna/Simples Nacional
B.b Pmb/ICMS
B.b Pmb/IPVA
B.b Pmb/IPI Exportação

48.812-7

B.b Pmb/IRRF Dep. Judiciais

170.002-6

Besc C/C

170.002-6
75.142-1

Besc Tip C/C 39.865-2
B.b. Conv. Rua P. Antônio Eising

78.456-7

B.B Prolongamento Beira Rio Margem Direita – Sta Terrezinha

79.815-0

B.B Prolongamento Beira Rio Margem Direita - Convênio

79.235-7

B.b Pmb/ISSQN (Cartões)

ASSINADO DIGITALMENTE

Vínculo/Fonte de
Recursos
0.1.00.00
0.3.00.00
0.3.00.00
0.1.00.00
0.1.00.00
0.3.00.00
0.1.00.00
0.3.00.00
0.1.00.00
0.3.00.00
0.1.00.00
0.3.00.00
0.1.00.00
0.1.00.00
0.1.00.00
0.3.00.00
0.1.00.00
0.3.00.00
0.1.00.00
0.3.00.00
0.1.00.00
0.3.00.00
0.3.00.00
0.1.00.00
0.3.00.00

Disponibilidade em
31/12/2020
93,73
12.748,14
11.332,82
770.284,18
6,45
27,60
199.887,36
1.343.405,69
9,51
1.928,88
253.824,24
714.812,50
34.246,02
96.377,05
14.852,11
2.980,53
34.573,82
5.412,00
199,93
324.507,22
0,23
45,90
29.265,80
307,85
45.832,23
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81169-6

B.b Plano de Mobilidade Urbana BRDE

143-0

Pmb – Fundo M. Procuradoria Geral

6223-1

Cef - PMB/FIA

4-2

Cef - C/C

65-4

Cef Tributos

153-7

Cef Rua 24hs

6-9

Cef Pmb - Previ

188-0

Cef Pmb Serv. Funeral

0124980-2

Cef Pmb – Conta Poupança

72-7
246-0

Cef – F. Turismo
Cef Pmb – Convênio Folha Pgto.

253-3

Cef Pmb/Outorga Onerosa

71013-9

Cef – Pmb/Fundo Municipal do Idoso 71.013-9

71016-3

C.e.f Pmb Nakopa Ams Bra 217 Fotovoltaica 71.016-3

71024-4

C.e.fPmb Honorários de Sucumbência 20% 71.024-

71026-0
71.038-4
71.041-4
105.005-2

C.e.f Pmb Brusque REMAD
C.e.f Fundo de Proteção a defesa civil
PMB FINISA c/c 71.041-4
Pmb Tributos

29409-8

Pmb Tributos

Página 268
0.1.00.00
0.1.00.00
0.3.00.00
0.1.00.00
0.3.00.00
0.1.00.00
0.1.00.00
0.3.00.00
0.3.00.00
0.1.00.00
0.3.00.00
0.1.00.00
0.3.00.00
0.1.00.00
0.3.00.00
0.1.00.00
0.1.00.00
0.1.00.00
0.3.00.00
0.1.00.00
0.3.00.00
0.3.00.00
0.1.00.00
0.3.00.00
0.3.00.00
0.3.00.00
0.1.00.00
0.3.00.00
0.1.00.00
0.3.00.00

TOTAL GERAL

30.761,70
10.589,45
3.650,32
64.558,28
20.186,56
144.595,41
14.917.233,66
700.863,68
32.247,62
4.361,83
0,02
70,37
47.467,23
6,45
1.803,99
3.744,96
98.705,80
35.205,22
5.479,49
3.395,81
5.017,11
2.257,51
8.682,37
25.039,48
675,00
12,50
516,33
4.347,45
4.767,78
1.618,28
20.074.823,46

Valores Comprometidos
Empenhos à Pagar
DDO à Pagar
Restos à Pagar

Fonte de Recursos
0.1.00.00/0.3.00.00
0.1.00.00/0.3.00.00
0.1.00.00/0.3.00.00

Valor R$
2.328.013,81
114.566,31
5.238,61

TOTAL

0.1.00.00/0.3.00.00

2.447.818,73

Saldo
Superavit Financeiro
Valor Utilizado Decreto
Valor Utilizado Decreto
Valor Utilizado Decreto
Valor Utilizado Decreto
Valor Utilizado Decreto
Valor Utilizado Decreto
Valor Utilizado Decreto
Valor Utilizado Decreto
Valor Utilizado Decreto
Valor Utilizado Decreto
Valor Utilizado Decreto
Valor Utilizado Decreto
Valor Utilizado Decreto
Valor Utilizado Decreto
Valor Utilizado Decreto
Valor Utilizado Decreto
Valor Utilizado Decreto
Valor Utilizado Decreto
Valor Utilizado Decreto
Valor Utilizado Decreto
Valor Utilizado Decreto
Valor Utilizado Decreto

Fonte de Recursos
0.3.00.00
0.3.00.00
0.3.00.00
0.3.00.00
0.3.00.00
0.3.00.00
0.3.00.00
0.3.00.00
0.3.00.00
0.3.00.00
0.3.00.00
0.3.00.00
0.3.00.00
0.3.00.00
0.3.00.00
0.3.00.00
0.3.00.00
0.3.00.00
0.3.00.00
0.3.00.00
0.3.00.00
0.3.00.00
0.3.00.00

Valor R$
17.627.004,73
105.286,03
2.000.000,00
250..000,00
16.893,73
27.143,57
32.244,37
49,00
1.238,64
55.057,45
73.234,23
700.000,00
500.000,00
35.872,96
500.000,00
350.000,00
17.107,27
700.000,00
500.000,00
250.000,00
150.000,00
50.000,00
300.000,00

0.3.00.00

11.012.877,48

nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº

8.828/2021
8.837/2021
8.839/2021
8.869/2021
8.888/2021
8.900/2021
8.927/2021
8.937/2021
8.940/2021
8.951/2021
8.975/2021
8.982/2021
8.987/2021
8.989/2021
8.995/2021
8.997/2021
9.002/2021
9.008/2021
9.021/2021
9.024/2021
9.027/2021
9.036/2021

Saldo a Utilizar

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
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Prefeitura Municipal de Brusque, 20 de Outubro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI 			
Dr. EDSON RISTOW
Prefeito de Brusque 		
Procurador-Geral do Município
EDENA BEATRIS CENSI
Secretária de Orçamento, Finanças e Patrimônio
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

EXTRATO CONTRATO Nº 001-2021- REEQUILÍBRIO FINANCEIRO

Publicação Nº 3359607

EXTRATO APOSTILAMENTO DE REEQUILÍBRIO FINANCEIRO AO CONTRATO 001-2021
ESPÉCIE:TERMO DE APOSTILAMENTO DE REEQUILÍBRIO FINANCEIRO, O MUNICÍPIO DE BRUSQUE E CONSTRUTORA WDD LTDA CNPJ:
07.256.305/0001-08 OBJETO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO NO VALOR DE R$38.305,05 ORIGEM TOMADA DE PREÇO Nº 013/2020 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO. SIGNATÁRIO: ANDREA PATRICIA VOLKMAN.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 082-2021

Publicação Nº 3359604

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 082-2021
ESPÉCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 082-2021 EM 20/10/2021 – OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E ELETRÔNICO. R$ 724.578,78 ORIGEM: PREGÃO N°053/2021 SIGNATÁRIO: EDENA BEATRIS CENSI.

EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO N° 161-2021-PE Nº 119-2021

Publicação Nº 3359645

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 050D632580FA3F647CE1B4C546B70BE18CA76B7B

PREGÃO ELETRÔNICO n° 119/2021
Processo Licitatório n° 161/2021
O MUNICÍPIO DE BRUSQUE, através da Secretaria da Fazenda e Gestão Estratégica, situado na Praça das Bandeiras, n. 45, Centro, cidade
de Brusque/SC, Centro, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, destinada ao recebimento de propostas
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA/EXPANSÃO DA REDE
DE COMUNICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA DISTRIBUÍDA NA CIDADE DE BRUSQUE/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA.
Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação: das 08h30 do dia 03/11/2021 às 08h:30min do dia 16/11/2021. Início da Sessão
de Disputa de Preços: às 09h00min do dia 16/11/2021, no endereço eletrônico https://www.portaldecompraspublicas.com.br.
Retirada do Edital diretamente no endereço eletrônico portal compras públicas e no site da prefeitura de Brusque: https://brusque.atende.
net/. 18/10/2021. WILLIAM FERNANDES MOLINA. Secretário Municipal da Fazenda e Gestão Estratégica
Cód. 9721

EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO N° 162-2021- PP Nº 120-2021

Publicação Nº 3359651

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E0EC93E64CD9AFB59124BEF304371088A31300B5

PREGÃO PRESENCIAL n° 120/2021.
Processo Licitatório n° 162/2021
O MUNICÍPIO DE BRUSQUE, através da Secretária da Controladoria Geral, situado na Praça das Bandeiras, n. 45, Centro, cidade de Brusque/SC, Centro, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, destinada ao recebimento de propostas para
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVER APLICATIVO MÓVEL PARA CELULAR (APP MOBILE), A FIM DE ATENDER A TRANSPARÊNCIA ATIVA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, SENDO QUE OS DADOS SERÃO RECEPCIONADOS DE OUTROS SOFTWARES UTILIZADOS PELA
PREFEITURA DE BRUSQUE, DISPONIBILIZADOS POR MEIO DE WEB SERVICE OU OUTRA TECNOLOGIA QUE POSSA ATENDER A DEMANDA
E ATUALIZADOS DIARIAMENTE.
Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação: das Local de abertura dos envelopes: Prefeitura Municipal de Brusque, no dia
12/11/2021, às 09h00min.
Informações e retirada do Edital no horário comercial no Departamento de Licitações da Prefeitura ou preferencialmente através do site:
https://brusque.atende.net/. 18/10/2021. Daniel Felício. Controlador Municipal.
Cód. 9726
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Publicação Nº 3359655

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 32A3A9D4F3895D45AC66DD7DE315297E47264AEE

PREGÃO PRESENCIAL n° 121/2021.
Processo Licitatório n° 163/2021
O MUNICÍPIO DE BRUSQUE, através da Secretária de Obras e Serviços Urbanos, situado na Praça das Bandeiras, n. 45, Centro, cidade de
Brusque/SC, Centro, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, destinada ao recebimento de propostas
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM, VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS.
Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação: das Local de abertura dos envelopes: Prefeitura Municipal de Brusque, no dia
11/11/2021, às 09h00min.
Informações e retirada do Edital no horário comercial no Departamento de Licitações da Prefeitura ou preferencialmente através do site:
https://brusque.atende.net/. 18/10/2021. RICARDO JOSÉ DE SOUZA. Secretário de Obras e Serviços Urbanos
Cód. 9722

EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO N° 163-2021- PP Nº123-2021

Publicação Nº 3359660

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BF591FEA34992C958C3FEA8A1F4ECF732DC33DE2

PREGÃO PRESENCIAL n° 123/2021.
Processo Licitatório n° 163/2021
O MUNICÍPIO DE BRUSQUE, através da Secretária de Obras e Serviços Urbanos, situado na Praça das Bandeiras, n. 45, Centro, cidade de
Brusque/SC, Centro, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, destinada ao recebimento de propostas
para AQUISIÇÃO DE AREIA, BASE DE BRITA, BICA, BRITA, MATERIAL DE ATERRO, PEDRA BRUTA, RACHÃO, PEDRISCO, PÓS DE BRITA E
REJEITO FINAL DE BRITAGEM E MOAGEM.
Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação: das Local de abertura dos envelopes: Prefeitura Municipal de Brusque, no dia
09/11/2021, às 09h00min.
Informações e retirada do Edital no horário comercial no Departamento de Licitações da Prefeitura ou preferencialmente através do site:
https://brusque.atende.net/. 18/10/2021. RICARDO JOSÉ DE SOUZA. Secretário de Obras e Serviços Urbanos
Cód. 9713

EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO N° 164-2021- PP Nº 122-2021

Publicação Nº 3359673

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BD25A312F53020BE984659AB69E705D4C1CFCEE2

PREGÃO PRESENCIAL n° 122/2021.
Processo Licitatório n° 164/2021
O MUNICÍPIO DE BRUSQUE, através da Secretária de Infraestrutura Estratégica, situado na Praça das Bandeiras, n. 45, Centro, cidade de
Brusque/SC, Centro, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, destinada ao recebimento de propostas
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVAS E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE CLIMATIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, KITS E REPAROS.
Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação: das Local de abertura dos envelopes: Prefeitura Municipal de Brusque, no dia
08/11/2021, às 14h00min.
Informações e retirada do Edital no horário comercial no Departamento de Licitações da Prefeitura ou preferencialmente através do site:
https://brusque.atende.net/. 18/10/2021. ANDREA PATRÍCIA VOLKMANN. Secretária de Infraestrutura Estratégia
Cód. 9723

EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO N° 166-2021-TP Nº 013- 2021

Publicação Nº 3359677

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3B9D72F7CCD0D77BAE76E3ABCBA1BFA46186122B

TOMADA DE PREÇOS n° 013/2021
Processo Licitatório n° 166/2021
O MUNICÍPIO DE BRUSQUE, por intermédio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, torna público que realizará licitação, na modalidade
TOMADA DE PREÇO, destinada ao recebimento de propostas para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE MÉDIA E
BAIXA TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA A RUA ABRAÃO DE SOUZA E SILVA, NA CIDADE DE BRUSQUE/SC, TENDO COMO
OBJETIVO A AMPLIAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Local de abertura dos envelopes: Prefeitura Municipal de Brusque, no dia 10/11/2021, às 09h00min. Informações e retirada do Edital no
horário comercial no Departamento de Licitações da Prefeitura ou preferencialmente no site: www.brusque.sc.gov.br. 18/10/2021. RICARDO
JOSÉ SOUZA. Secretária de Obras e Serviços Urbanos
Cód. 9724
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Publicação Nº 3359685

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 31DF4A644EE18C79E7BF43741BE7E5AFFFBE494A

PREGÃO PRESENCIAL n° 125/2021.
Processo Licitatório n° 167/2021
O MUNICÍPIO DE BRUSQUE, através da Secretária de Infraestrutura Estratégica, situado na Praça das Bandeiras, n. 45, Centro, cidade de
Brusque/SC, Centro, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, destinada ao recebimento de propostas
para AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA E FILTRO).
Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação: das Local de abertura dos envelopes: Prefeitura Municipal de Brusque, no dia
12/11/2021, às 14h00min.
Informações e retirada do Edital no horário comercial no Departamento de Licitações da Prefeitura ou preferencialmente através do site:
https://brusque.atende.net/. 19/10/2021. ANDREA PATRÍCIA VOLKMANN. Secretária de Infraestrutura Estratégia

EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO N° 168-2021- PP Nº 126-2021

Publicação Nº 3359692

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 259589EEBC31B13F6CA24A4FB7C76623AAEFFF56

PREGÃO PRESENCIAL n° 126/2021.
Processo Licitatório n° 168/2021
O MUNICÍPIO DE BRUSQUE, através da Secretária da Fazenda e Gestão Estratégica, situado na Praça das Bandeiras, n. 45, Centro, cidade
de Brusque/SC, Centro, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, destinada ao recebimento de propostas
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, MONTAGEM E DESMONTAGEM, ALINHAMENTO/GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM.
Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação: das Local de abertura dos envelopes: Prefeitura Municipal de Brusque, no dia
16/11/2021, às 14h00min.
Informações e retirada do Edital no horário comercial no Departamento de Licitações da Prefeitura ou preferencialmente através do site:
https://brusque.atende.net/. 18/10/2021. WILLIAM FERNANDES MOLINA. Secretário Municipal da Fazenda e Gestão Estratégica.

EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO N° 170-2021-PE Nº 127-2021

Publicação Nº 3359698

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6DBA3F5DD54115BD91030DA14586C25B3C390466

PREGÃO ELETRÔNICO n° 127/2021
Processo Licitatório n° 170/2021
O MUNICÍPIO DE BRUSQUE, através do 18º batalhão de polícia militar de Brusque/SC e do Gabinete do Prefeito, situado na Praça das Bandeiras, n. 45, Centro, cidade de Brusque/SC, Centro, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, destinada
ao recebimento de propostas para AQUISIÇÃO DE APARELHOS SMARTPHONE E CAPA ROBUSTECIDA PROTETORA.
Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação: das 13h30 do dia 28/10/2021 às 13h:30min do dia 11/11/2021. Início da Sessão
de Disputa de Preços: às 14h00min do dia 11/11/2021, no endereço eletrônico https://www.portaldecompraspublicas.com.br.
Retirada do Edital diretamente no endereço eletrônico portal compras públicas e no site da prefeitura de Brusque: https://brusque.atende.
net/. 18/10/2021. AURINHO SILVEIRA DE SOUZA. Chefe de Gabinete e OTAVIO MANOEL FERREIRA FILHO. Tenente Coronel PM Comandante do 18º BPM.
Cód. 9725

EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064-2021- PREGAO ELETRONICO Nº 064-2021- HOMOLOGAÇÃO-SAMAE

Publicação Nº 3359627

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) CD15BA193E5B24084D56B02B8614287719AAADCE

EXTRATO DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO PL 064/2021
Despacho do Diretor:
Face ao constante dos autos, referente ao Processo Licitatório 064/2021, referente à modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço
por item, homologo o procedimento licitatório, com fundamento no inciso VI do artigo 43 da Lei nº 8.666/93 e incisos XXI e XXII do artigo
4º da Lei nº. 10.520/02.
Registrado no TCE com a chave: CD15BA193E5B24084D56B02B8614287719AAADCE
Adjudicando as empresas: Unifique Telecomunicações S/A, para o item 01; pelo critério de menor preço por item.
Brusque, 21 de outubro de 2021.
Luciano Camargo
Diretor Presidente
SAMAE – Brusque
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EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065-2021-PREGAO ELETRONICO Nº 065-202-HOMOLOGAÇÃO-SAMAE

Publicação Nº 3359636

EXTRATO DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO PL 065/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 144583A6007AC8E91D2D7AA70A6003846F347686

Despacho do Diretor:
Face ao constante dos autos, referente ao Processo Licitatório 065/2021, referente à modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço
por item, homologo o procedimento licitatório, com fundamento no inciso VI do artigo 43 da Lei nº 8.666/93 e incisos XXI e XXII do artigo
4º da Lei nº. 10.520/02.
Registrado no TCE com a chave: 144583A6007AC8E91D2D7AA70A6003846F347686
Adjudicando as empresas: Israel Corea Jacomo 01735975133, para os itens 16, 17, 18 e 30; Ki fácil Industria e Comercio de Artefatos de
Madeira Ltda, para os itens 15, 24 e 25; Luminare Comercio de Lustres Eireli, para os iens 08, 09, 13, 19, 20 e 21; Materiais de Construção
Nova Casa Ltda, para os itens 03, 04 e 23; TJL Comercio Atacado Eireli, para os itens 01, 02, 05, 06, 07, 14 e 22 e Via RN Tintas Industria
e Comercio Eireli, para os itens 10, 11, 12, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 e 35; pelo critério de menor preço por item, respectivamente.
Brusque, 21 de outubro de 2021.
Luciano Camargo
Diretor Presidente
SAMAE – Brusque

PORTARIA N. 14.121 - 2021

Publicação Nº 3359707

PORTARIA N. 14.121, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
Altera cargo em comissão do servidor Daniel da Maia Bueno.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o art. 111, inciso II, alínea a da Lei Orgânica do Município, c/c a Lei
Complementar n. 322, de 2 de dezembro de 2020, Anexo I,
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o cargo de provimento em comissão do servidor DANIEL DA MAIA BUENO, de Chefe de Habitação e Regularização Fundiária
– CC-V, para Chefe Administrativo-Financeiro de Desenvolvimento Social – CC-V, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 19 de outubro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 14.122 - 2021

Publicação Nº 3359710

PORTARIA N. 14.122, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
Altera cargo em comissão do servidor Darlan Sapelli.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o art. 111, inciso II, alínea a da Lei Orgânica do Município, c/c a Lei
Complementar n. 322, de 2 de dezembro de 2020, Anexo I,
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o cargo de provimento em comissão do servidor DARLAN SAPELLI, de Chefe Administrativo-Financeiro de Desenvolvimento
Social – CC-V, para Chefe de Habitação e Regularização Fundiária – CC-V, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 19 de outubro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
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Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 14.123 -2021

Publicação Nº 3359713

PORTARIA N. 14.123, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
Designa servidora para exercer as funções de fiscal relativas ao objeto dos Contratos ns. 28/2021, 35/2021, 50/2021 e 71/2021, firmados
entre o Município de Brusque e as empresas que abaixo menciona.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c o Decreto
Municipal n. 7.866, de 20 de setembro de 2016,
RESOLVE:
Art. 1º Designar Lisandra Buss Cervi, servidora pública municipal, ocupante do cargo de Arquiteta, matrícula 312045-1, com inscrição no
CAU – A n. 50567-6, para exercer as funções de fiscal dos contratos e das seguintes obras:
- execução do projeto de adequação de acessibilidade da Unidade de Saúde Volta Grande, bairro volta Grande, neste município, realizada
pela empresa Paulista Terraplanagem e Construtora Ltda. EPP, contratada pelo Município de Brusque, por meio do Contrato n. 28/2021;
- execução do projeto de adequação de acessibilidade da Unidade de Saúde Nova Brasília, bairro Nova Brasília, neste município, realizada
pela empresa Top Fire - Projetos e Soluções contra Incêndio EIRELI EPP, contratada pelo Município de Brusque, por meio do contrato n.
35/2021;
- reforma de cobertura do Centro Educacional Infantil Hilda Ana Eccel II (lote 01), Escola de Ensino Fundamental Rio Branco (lote 02) e
Escola de Ensino Fundamental Cedro Alto (lote 03), neste município, realizada pela empresa Paulista Terraplanagem e Construtora Ltda.
EPP, contratada pelo Município de Brusque, por meio do Contrato n. 50/2021;
- construção de quadra de areia – Praça Planalto, neste município, a ser desenvolvida pela empresa Paulista Terraplanagem e Construtora
Ltda. EPP, contratada pelo Município de Brusque, por meio do Contrato n. 71/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 19 de outubro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 14.124 -2021

Publicação Nº 3359716

PORTARIA N. 14.124, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Designa servidor para exercer as funções de fiscal relativas ao objeto do Contrato n. 93/2021, firmado entre o Município de Brusque e a
empresa Pacopedra Pavimentadora e Comércio de Pedras Ltda.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c o Decreto
Municipal n. 7.866, de 20 de setembro de 2016,
RESOLVE:
Art. 1º Designar Renato de Borba, servidor público municipal, ocupante do cargo de Diretor de Projetos Estratégicos, para exercer as funções de fiscal do contrato e da execução dos serviços de engenharia para construção de obra de arte especial (Ponte Prefeito Antônio Heil),
neste município, a ser desenvolvida pela empresa Pacopedra Pavimentadora e Comércio de Pedras Ltda., por meio do Contrato n. 93/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
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Prefeitura Municipal de Brusque, em 20 de outubro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA Nº 2468 2021

Publicação Nº 3359724

PORTARIA Nº 2468/2021
O Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica, designado através da Portaria nº 13.579/2021, no uso de suas atribuições legais,
de acordo com o art. 111, II, III e c/c com o Decreto n° 8.818/2021,
Considerando o ofício n° 027/2021 da Comissão Permanente de Avaliação Funcional.
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder a progressão Horizontal ao servidor(a), por ter cumprindo todos os requisitos, conforme segue:
Nível do
Pedido

Nível da
Progressão

C– I

D– I

Horizontal

C– II

D– II

AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE

Horizontal & Vertical

B- II

C- III

624829-2

ARQUITETO

Horizontal

B- II

C- II

ANTONIO CARLOS CERCHIARI
JUNIOR

1080938-1

CONTADOR

HORIZONTAL

C-II

D-II

MAGNOS ANTONIO RITTER
SIDNEI GUISELIM

1001892-1
726109-0

MECÂNICO
SERVENTE SERVIÇOS GERAIS

HORIZONTAL
VERTICAL

C-III
E-III

D-III
E-IV

IZAURA JOSE DA SILVA STOCKI

817660-2

MONITOR ESCOLAR II

HORIZONTAL & VERTICAL

B-I

C-II

JONAS CESAR ANGIOLETTI

665347-0

AGENTE ADMINISTRATIVO

HORIZONTAL

D-I

E-I

DORLI MARIA DE ABREU FEIX

1053159-1

SERVENTE SERVIÇOS GERAIS

HORIZONTAL

C-I

D-I

BERNADETE DALAGNOLI

908118-1

SERVENTE SERVIÇOS GERAIS

HORIZONTAL

C-I

D-I

BERNADETE DARUSESKI PETERMANN

1001795-1

SERVENTE SERVIÇOS GERAIS

HORIZONTAL

C-I

D-I

JOYCE FELIX CORREA

921386-0

AUXILIAR CONSULTORIO
ODONTOLÓGICO

HORIZONTAL

D-I

E-I

LADJANE BENTO DE OLIVEIRA

814482-1

SERVENTE SERVIÇOS GERAIS

HORIZONTAL

C-II

D-II

LILIAN VERONICA SOUZA

677442-3

MONITOR ESCOLAR II

HORIZONTAL

C-III

D-III

Servidor(a)

Matrícula

Cargo

VANILDA WORTMEYER TIL

677434-03

SERVENTE SERVIÇOS GERAIS

DORINEL FORTUNATO DOS REIS

859559-0

AGENTE ADMINISTRATIVO

SHIRLEINE DA CRUZ

819140

NORENE FELSKY ODAWARA
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889423

TECNICO EM ENFERMAGEM

HORIZONTAL

C-II

C-III

4129601-1

TECNICO EM ENFERMAGEM

HORIZONTAL

C-II

D-II

KAMILA RICARDO DESOUZA DA
SILVA

903876-0

AUXILIAR CONSULTORIO
ODONTOLOGICO

HORIZONTAL

D-I

E-I

LUCIANE CANEVER

928925-0

TECNICO EM ENFERMAGEM

HORIZONTAL

C-I

D-I

MARCELO BRUNO CASTRO DA
SILVA

1003127-0

CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA

HORIZONTAL

C-II

D-II

MILKA MARIA SANTOS MACHADO

627100

TECNICO EM ENFERMAGEM

VERTICAL

E-II

E-III

RICARDO PINTO JULIANI

4124839-1

MEDICO ESPECIALISTA

HORIZONTAL

C-II

D-II

SIMONE CORREA LEITE

4118162-1

AGENTE ADMINISTRATIVO

HORIZONTAL

C-III

D-III

409804-08

TECNICO EM ENFERMAGEM

HORIZONTAL

B-I

C-I

1061399-0

PROCURADOR DO MUNICÍPIO

HORIZONTAL

C-II

D-II

HORIZONTAL

D-I

E-I

C-I

D-I

E-III

F-IV

C-III

D-III

MARILENE SALETE DE OLIVEIRA
DE SOUZA
CLAUDIO MIGUEL ROLIM DE
QUADRO
GABRIELA BARTH BARBOSA

857068-0

LUANA VIEIRA COSTA

4128036-1

AUXILIARCONSULTORIO
ODONTOLOGICO
TECNICO EM ENFERMAGEM

SIDNEI PAVESI

444316-3

AGENTE SERVIÇOS ESPECIAIS

ANELISE VENTURELLI SANTANA

1024159-1

MONITOR ESCOLAR II

HORIZONTAL
HORIZONTAL & VERTICAL
HORIZONTAL

JULIANO BREIER FRIEDRICH

946125-2

AGENTE DE OBRAS

HORIZONTAL

C-II

D-II

VERA LUCIA DA CRUZ

4138252-1

MONITOR ESCOLAR II

HORIZONTAL

C-I

D-I

CLEBER ARLINDO PEREIRA

4158814

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO

C-I

C-II

NIVALDO GUIRAO VERA

4251164

AUDITOR FISCAL TRIBUTARIO

B-I

B-II

JAQUELINE PEDROTTI

884324

MONITOR ESCOLAR II 40

VERTICAL
HORIZONTAL & VERTICAL
HORIZONTAL

C-III

D-III

CLAUDIO LARA DOS SANTOS

724041

TECNICO EM ENFERMAGEM

VERTICAL

E-II

E-III

MARILENA MATTIOLI DOS SANTOS
PAIVA

7323

TECNICO ENFERMAGEM

HORIZONTAL

C-II

D-II

HELENA KARING ASSUNCAO

776904

AGENTE ADMINISTRATIVO

HORIZONTAL

D-III

E-III

Parágrafo – A progressão de que trata o caput deste artigo, se dá com fulcro no Artigos 24 a 29 da Lei Complementar n° 143/2009, e nos
termos do parecer da Comissão Permanente de Avaliação Funcional.
Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 01/10/2021.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 20 de outubro de 2021.
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC
William Fernandes Molina
Secretário de Fazenda e Gestão Estratégica
Anelise Nagel Ketzer de Souza
Diretora de Recursos Humanos
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Publicação Nº 3359725

PORTARIA N° 270/2021
O Diretor Presidente da Autarquia, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o art. 111, § 1º da Lei Orgânica de Brusque, e
Considerando o Ofício n° 028/2021, emitido em 20/10/2021 pela Comissão Permanente de Avaliação Funcional;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder a progressão funcional horizontal para o servidor JOSÉ RAIMUNDO SILVA PEREIRA matrícula 23574-02 ocupante do
cargo de Agente Hidráulico, enquadrado no quadro permanente de pessoal do SAMAE de Brusque, no padrão de vencimento 3GO-03C
passando para o padrão de vencimento 3GO-03D por cumprir os requisitos legais, conforme disposto nos artigos 24 a 29 da LC 143/2009.
Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, provocando efeitos financeiros a partir de 01/10/2021, revogando-se as
disposições em contrário.
Brusque, 20 de outubro de 2021.
LUCIANO CAMARGO
DIRETOR PRESIDENTE

PORTARIA Nº 271-2021-SAMAE

Publicação Nº 3359727

PORTARIA N° 271/2021
O Diretor Presidente da Autarquia, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o art. 111, § 1º da Lei Orgânica de Brusque, e
Considerando o Ofício n° 028/2021, emitido em 20/10/2021 pela Comissão Permanente de Avaliação Funcional;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder a progressão funcional horizontal para o servidor ROMILSON MOREIRA OLIVEIRA matrícula 28304-00 ocupante do cargo
de Agente Hidráulico, enquadrado no quadro permanente de pessoal do SAMAE de Brusque, no padrão de vencimento 3GO-03C passando
para o padrão de vencimento 3GO-03D por cumprir os requisitos legais, conforme disposto nos artigos 24 a 29 da LC 143/2009.
Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, provocando efeitos financeiros a partir de 01/10/2021, revogando-se as
disposições em contrário.
Brusque, 20 de outubro de 2021.
LUCIANO CAMARGO
DIRETOR PRESIDENTE
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Caçador
Prefeitura
ATA DE ABERTURA DA SESSÃO - PROCESSO DE LICITAÇÃO 97/2021 – TOMADA DE PREÇOS – 06/2021

Publicação Nº 3359183

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 97/2021 PMC
TOMADA DE PREÇO Nº 07/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE,
REFORMA DE PISO E FECHAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS.
Em referência: ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS
No dia vinte de outubro de dois mil e vinte e um, às catorze horas, no Auditório da Prefeitura de Caçador-SC, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada pelo Decreto nº 9.471/2021, alterado pelo Decreto 9.587/2021, sob o comando da equipe de apoio da
comissão permanente de licitações, com a finalidade de efetuar o recebimento e abertura dos envelopes de documentação, referentes
à Licitação em epígrafe. Apresentaram-se para participar do certame as empresas: OTTIMIZZARE ENGENHARIA INDUSTRIA COMERCIO
IMPORTACAO E EXPORTACAO – EIRELI representada pelo Sr. JEAN PIERRE PIVA; ENGEGRAU CONSTRUCOES LTDA representada pelo Sr.
ASSIS ALI MOHAMAD e FEZOLI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI, representado pelo Sr. Patrício Fezoli de Moraes. Aberta a sessão
pública pelo(a) comissão, foram rubricados pelos seus membros, os Envelopes 01 – Documentação e os Envelopes 02 – Proposta das
licitantes, verificando-se que os mesmos foram protocolados dentro dos prazos fixados no preâmbulo do Edital. Após isso, procedeu-se à
abertura dos Envelopes 01 – Documentação de Habilitação, sendo que os documentos nele contidos foram conferidos e rubricados pelos
membros da Comissão e representantes presentes. Somente a licitante OTTIMIZZARE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA tive seu representante presente em sessão. Prosseguindo aos atos da sessão, as licitantes foram informadas
pela comissão que a deliberação pelo julgamento dos documentos habilitatórios ocorrerá em sessão reservada com a equipe técnica de
engenharia e contábil da Prefeitura, a qual emitirá parecer conclusivo de conformidade dos documentos apresentados com as exigências
editalícias da qualificação técnica e qualificação econômico-financeira. Após decisão deliberativa da Comissão de Licitação, os licitantes serão
informados e os autos do processo licitatório com toda documentação ficará franqueada aos interessados para qualquer arguição futura.
Deixada à palavra livre, não houve colocações. A comissão deu por suspensa a sessão, sendo que em momento oportuno as licitantes serão
comunicadas através dos e-mails engpiva@otmx.com.br, engegrau@uol.com.br, patriciofezoli@hotmail.com, e Publicação da Decisão da
Comissão de Licitação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina para, posteriormente, ser aberta a fase recursal dos documentos
habilitatórios. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, com a presente Ata aprovada e assinada pelos membros da Comissão de
Licitações e representantes presentes.
Publique-se. Intime-se.
Caçador (SC), 20 de outubro de 2021.
Bethania Kutcher de Souza
Membro da Comissão Permanente de Licitação
Lucas Parizotto Rossi
Membro da Comissão Permanente de Licitação
OTTIMIZZARE ENGENHARIA IND E COM
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Jean Pierre Piva

ATA DE JULGAMENTO - CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES

Publicação Nº 3358938

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES DE CAÇADOR
ATA DE JULGAMENTO
SESSÃO ORDINÁRIA DE 29/09/2021
Processo n° 12.957/2020 - REEXAME NECESSÁRIO
Relatora: Conselheira Luciana Marta Debarba Cereza
Procuradora da Fazenda Pública Municipal: Joice Luiza Flores de Matias
Contribuinte: Farmácia e Drogaria Somensi Ltda.
Na Sessão Ordinária realizada no dia vinte e nove de setembro de 2021, as 16:00 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal de Caçador,
localizado na Av. Santa Catarina, n° 195, Centro, Caçador – SC, presidida pelo Conselheiro Evandro Carlos Fritsch, o Conselho Municipal de
Contribuintes de Caçador, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:
O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES DE CAÇADOR DECIDIU, POR UNANIMIDADE, SEGUINDO O VOTO DA RELATORA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO.
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RELATORA: Conselheira Luciana Marta Debarba Cereza.
VOTANTES: Conselheiro Ademir Scapinelli, Conselheiro Alann Almeida Melotti, Conselheiro Gustavo Spuldaro Tanno, Conselheiro Leandro
Bello, Conselheira Luciana Marta Debarba Cereza e Conselheira Francieli Antunes de Macedo
Caçador, SC, 29 de setembro de 2021.
ADEMIR SCAPINELLI
Conselheiro
ALANN ALMEIDA MELOTTI
Conselheiro
GUSTAVO SPULDARO TANNO
Conselheiro
JOICE LUIZA FLORES DE MATIAS
Procuradora da Fazenda Municipal

LEANDRO BELLO
Conselheiro
LUCIANA MARTA DEBARBA CEREZA
Conselheira Relatora
FRANCIELI ANTUNES DE MACEDO
Conselheira
EVANDRO CARLOS FRITSCH
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES DE CAÇADOR
Processo n° 12.957/2020 - REEXAME NECESSÁRIO
Relatora: Luciana Marta Debarba Cereza
Procuradora da Fazenda Pública Municipal: Joice Luiza Flores de Matias
Contribuinte: Farmácia e Drogaria Somensi Ltda.
EMENTA
REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO. NÃO INCIDENCIA DE IPTU. ART. 4º, PARÁGRAFO 3º, DO CTM. REEXAME CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Reexame Necessário da decisão de primeira instancia administrativa, que deferiu o pedido do contribuinte, reconhecendo a
não incidência de IPTU sobre terreno rural, utilizado para atividade agropecuária, dentro do perímetro urbano, referente, ao ano de 2020.
2. A Fazenda Pública Municipal decidiu favoravelmente ao pedido dos contribuintes, pela não incidência do IPTU, após análise das provas
juntadas aos autos.
3. A Representante da Fazenda acompanhou a decisão de primeira instância.
4. Dispõe o Parágrafo 3º, do Artigo 4º, do Código Tributário Municipal, que o IPTU não incide sobre o imóvel que, localizado dentro da zona
urbana, seja comprovadamente utilizado em exploração extrativo-vegetal, agrícola, pecuária ou agro-industrial, independente de sua área.
5. Reexame Necessário conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, o Conselho Municipal de Contribuintes de Caçador decidiu, por unanimidade, seguindo o voto da Relatora, conhecer e negar provimento ao Reexame Necessário, nos termos do relatório e voto que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado.
Caçador, SC, 29 de setembro de 2021.
LUCIANA MARTA DEBARBA CEREZA
Conselheira Relatora
EVANDRO CARLOS FRITSCH
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

ATA DE JULGAMENTO - CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES

Publicação Nº 3358937

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES DE CAÇADOR
ATA DE JULGAMENTO
SESSÃO ORDINÁRIA DE 29/09/2021
Processo n° 10.908/2020 - REEXAME NECESSÁRIO
Relator: Conselheiro Ademir Scapinelli
Procuradora da Fazenda Pública Municipal: Joice Luiza Flores de Matias
Contribuinte: Luci Hinkeldei e Outros (Requerente)
Na Sessão Ordinária realizada no dia vinte e nove de setembro de 2021, as 16:00 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal de Caçador,
localizado na Av. Santa Catarina, n° 195, Centro, Caçador – SC, presidida pelo Conselheiro Evandro Carlos Fritsch, o Conselho Municipal de
Contribuintes de Caçador, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:
O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES DE CAÇADOR DECIDIU, POR UNANIMIDADE, SEGUINDO O VOTO DO RELATOR, CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO.
RELATOR: Conselheiro Ademir Scapinelli.
VOTANTES: Conselheiro Ademir Scapinelli, Conselheiro Alann Almeida Melotti, Conselheiro Gustavo Spuldaro Tanno, Conselheiro Leandro
Bello, Conselheira Luciana Marta Debarba Cereza e Conselheira Francieli Antunes de Macedo.
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Caçador, SC, 29 de setembro de 2021.
ADEMIR SCAPINELLI
Conselheiro Relator
ALANN ALMEIDA MELOTTI
Conselheiro
GUSTAVO SPULDARO TANNO
Conselheiro
JOICE LUIZA FLORES DE MATIAS
Procuradora da Fazenda Municipal

LEANDRO BELLO
Conselheiro
LUCIANA MARTA DEBARBA CEREZA
Conselheira
FRANCIELI ANTUNES DE MACEDO
Conselheira
EVANDRO CARLOS FRITSCH
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES DE CAÇADOR
Processo n° 10.908/2020 - REEXAME NECESSÁRIO
Relator: Conselheiro Ademir Scapinelli
Procuradora da Fazenda Pública Municipal: Joice Luiza Flores de Matias
Contribuinte: Luci Hinkeldei e Outros (Requerente)
EMENTA
REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO (NÃO INCIDENCIA) DE IPTU RECONHECIDA NA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTANCIA. ART. 4º, PARÁGRAFO 3º DO CTM. EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIXO DEVIDA PELA ENTIDADE REQUERENTE NOS TERMOS DO ART. 177, I DO CTN. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Reexame Necessário da decisão de primeira instancia administrativa, que deferiu o pedido de isenção (não incidência) dos
débitos de IPTU, referente ao ano de 2020 da inscrição municipal 001.04.429.1000.001.
2. A Fazenda Pública Municipal manifestou-se favorável à não incidência do IPTU, reconhecendo que o Requerente se enquadra na previsão
do art. 4º, Parágrafo 3º do CTM, contudo, a Taxa de Lixo deve ser recolhida pela entidade requerente.
3. A Representante da Fazenda acompanhou a decisão de primeira instância.
4. Conforme dispõe o art. 4º, § 3º do Código Tributário Municipal, não incide IPTU sobre o imóvel que, localizado dentro da zona urbana,
seja comprovadamente utilizado em exploração extrativo-vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, independente de sua área.
5. De acordo com o disposto no art. 177, I do CTN, a Taxa de Lixo é devida pela instituição requerente.
6. Reexame Necessário conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, o Conselho Municipal de Contribuintes de Caçador decidiu, por unanimidade, seguindo o voto do Relator constante dos autos, conhecer e negar provimento ao Reexame Necessário, nos termos do relatório e
voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Caçador, SC, 29 de setembro de 2021.
ADEMIR SCAPINELLI
Conselheiro Relator
EVANDRO CARLOS FRITSCH
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

ATA DE JULGAMENTO - CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES

Publicação Nº 3358930

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES DE CAÇADOR
ATA DE JULGAMENTO
SESSÃO ORDINÁRIA DE 29/09/2021
Processo n° 5.720/2020 - REEXAME NECESSÁRIO
Relator: Conselheiro Ademir Scapinelli
Procuradora da Fazenda Pública Municipal: Joice Luiza Flores de Matias
Contribuinte: Rosana Inês Loch (Requerente)
Na Sessão Ordinária realizada no dia vinte e nove de setembro de 2021, as 16:00 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal de Caçador,
localizado na Av. Santa Catarina, n° 195, Centro, Caçador – SC, presidida pelo Conselheiro Evandro Carlos Fritsch, o Conselho Municipal de
Contribuintes de Caçador, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:
O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES DE CAÇADOR DECIDIU, POR UNANIMIDADE, SEGUINDO O VOTO DO RELATOR, CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO.
RELATOR: Conselheiro Ademir Scapinelli.
VOTANTES: Conselheiro Ademir Scapinelli, Conselheiro Alann Almeida Melotti, Conselheiro Gustavo Spuldaro Tanno, Conselheiro Leandro
Bello, Conselheira Luciana Marta Debarba Cereza e Conselheira Francieli Antunes de Macedo.
Caçador, SC, 29 de setembro de 2021.
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ADEMIR SCAPINELLI
Conselheiro Relator
ALANN ALMEIDA MELOTTI
Conselheiro
GUSTAVO SPULDARO TANNO
Conselheiro
JOICE LUIZA FLORES DE MATIAS
Procuradora da Fazenda Municipal
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LEANDRO BELLO
Conselheiro
LUCIANA MARTA DEBARBA CEREZA
Conselheira
FRANCIELI ANTUNES DE MACEDO
Conselheira
EVANDRO CARLOS FRITSCH
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES DE CAÇADOR
Processo n° 5.720/2020 - REEXAME NECESSÁRIO
Relator: Conselheiro Ademir Scapinelli
Procuradora da Fazenda Pública Municipal: Joice Luiza Flores de Matias
Contribuinte: Rosana Inês Loch (Requerente)
EMENTA
REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS DE IPTU RECONHECIDA NA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTANCIA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. EXECUÇÃO FISCAL NÃO AJUIZADA. AUSENCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO.
PRESCRIÇÃO E DECADENCIA ART. 156, V, E ART. 174 DO CTN. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Reexame Necessário da decisão de primeira instancia administrativa, que deferiu o pedido de extinção por prescrição dos
débitos de IPTU, referente aos anos de 1997, 2000 e 2001, inscritos em dívida ativa.
2. A Fazenda Pública Municipal reconheceu a ocorrência de prescrição que extinguiu a pretensão para a cobrança dos créditos, eis que
ausente ação de Execução Fiscal proposta em nome do Contribuinte.
3. A Representante da Fazenda opinou pela manutenção do cancelamento por prescrição do crédito tributário.
4. Conforme dispõe o art. 156, V do Código Tributário Nacional, extinguem o crédito tributário a prescrição e a decadência, e o art. 174 do
CTN menciona que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva.
5. Verificada a ausência das condições de interrupção do prazo prescricional.
6. Necessária a instauração de processo administrativo conforme previsto no art. 113 do Código Tributário Municipal, para apurar eventual
responsabilidade funcional pela falta de impulso para a execução do crédito.
7. Reexame Necessário conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, o Conselho Municipal de Contribuintes de Caçador decidiu, por unanimidade, seguindo o voto do Relator constante dos autos, conhecer e negar provimento ao Reexame Necessário, nos termos do relatório e
voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Caçador, SC, 29 de setembro de 2021.
ADEMIR SCAPINELLI
Conselheiro Relator
EVANDRO CARLOS FRITSCH
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

ATA DE JULGAMENTO - CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES

Publicação Nº 3358933

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES DE CAÇADOR
ATA DE JULGAMENTO
SESSÃO ORDINÁRIA DE 29/09/2021
Processo n° 8.900/2020 - REEXAME NECESSÁRIO
Relatora: Conselheira Luciana Marta Debarba Cereza
Procuradora da Fazenda Pública Municipal: Joice Luiza Flores de Matias
Contribuinte: Associação Caçadorense de Educação Infantil e Assistência Social - ACEIAS
Na Sessão Ordinária realizada no dia vinte e nove de setembro de 2021, as 16:00 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal de Caçador,
localizado na Av. Santa Catarina, n° 195, Centro, Caçador – SC, presidida pelo Conselheiro Evandro Carlos Fritsch, o Conselho Municipal de
Contribuintes de Caçador, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:
O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES DE CAÇADOR DECIDIU, POR UNANIMIDADE, SEGUINDO O VOTO DA RELATORA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO.
RELATORA: Conselheira Luciana Marta Debarba Cereza.
VOTANTES: Conselheiro Ademir Scapinelli, Conselheiro Alann Almeida Melotti, Conselheiro Gustavo Spuldaro Tanno, Conselheiro Leandro
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Bello, Conselheira Luciana Marta Debarba Cereza e Conselheira Francieli Antunes de Macedo.
Caçador, SC, 29 de setembro de 2021.
ADEMIR SCAPINELLI
Conselheiro
ALANN ALMEIDA MELOTTI
Conselheiro
GUSTAVO SPULDARO TANNO
Conselheiro
JOICE LUIZA FLORES DE MATIAS
Procuradora da Fazenda Municipal

LEANDRO BELLO
Conselheiro
LUCIANA MARTA DEBARBA CEREZA
Conselheira Relatora
FRANCIELI ANTUNES DE MACEDO
Conselheira
EVANDRO CARLOS FRITSCH
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES DE CAÇADOR
Processo n° 8.900/2020 - REEXAME NECESSÁRIO
Relatora: Conselheira Luciana Marta Debarba Cereza
Procuradora da Fazenda Pública Municipal: Joice Luiza Flores de Matias
Contribuinte: Associação Caçadorense de Educação Infantil e Assistência Social - ACEIAS
EMENTA
REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DE IPTU RECONHECIDA NA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTANCIA. ART.
18, INCISO IV DO CTM. EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Reexame Necessário da decisão de primeira instancia administrativa, que deferiu o pedido de isenção dos débitos de IPTU,
referentes ao ano de 2020.
2. A Fazenda Pública Municipal manifestou-se favorável à isenção do IPTU, reconhecendo que a Requerente se enquadra na isenção prevista
no art. 18, inciso IV do CTM.
3. A Representante da Fazenda acompanhou a decisão de primeira instância.
4. Conforme dispõe o art. 18, inciso IV do Código Tributário Municipal, fica isento do imposto o bem imóvel pertencente a sociedade civil
sem fins lucrativos e destinado ao exercício de atividades culturais, educacionais, filantrópicas, recreativas ou desportivas.
5. Reexame Necessário conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, o Conselho Municipal de Contribuintes de Caçador decidiu, por unanimidade, seguindo o voto da Relatora constante dos autos, conhecer e negar provimento ao Reexame Necessário, nos termos do relatório e
voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Caçador, SC, 29 de setembro de 2021.
LUCIANA MARTA DEBARBA CEREZA
Conselheira Relatora
EVANDRO CARLOS FRITSCH
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

ATA DE JULGAMENTO - CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES

Publicação Nº 3358942

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES DE CAÇADOR
ATA DE JULGAMENTO
SESSÃO ORDINÁRIA DE 29/09/2021
Processo n° 23.065/2020 - REEXAME NECESSÁRIO
Relatora: Conselheira Luciana Marta Debarba Cereza
Procuradora da Fazenda Pública Municipal: Joice Luiza Flores de Matias
Contribuinte: Evandro Colla (Requerente)
Na Sessão Ordinária realizada no dia vinte e nove de setembro de 2021, as 16:00 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal de Caçador,
localizado na Av. Santa Catarina, n° 195, Centro, Caçador – SC, presidida pelo Conselheiro Evandro Carlos Fritsch, o Conselho Municipal de
Contribuintes de Caçador, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:
O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES DE CAÇADOR DECIDIU, POR MAIORIA, SEGUINDO O VOTO DA RELATORA, CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO.
PROFERIU VOTO CONTRÁRIO: Conselheiro Gustavo Spuldaro Tanno, nos seguintes termos: “Pelo provimento do Reexame Necessário, para
reformar a decisão de primeiro grau, mantendo a incidência do IPTU sobre o imóvel, em razão do princípio da isonomia”.
RELATORA: Conselheira Luciana Marta Debarba Cereza.
VOTANTES: Conselheiro Ademir Scapinelli, Conselheiro Alann Almeida Melotti, Conselheiro Gustavo Spuldaro Tanno, Conselheiro Leandro
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Bello, Conselheira Luciana Marta Debarba Cereza e Conselheira Francieli Antunes de Macedo
Caçador, SC, 29 de setembro de 2021.
ADEMIR SCAPINELLI
Conselheiro
ALANN ALMEIDA MELOTTI
Conselheiro
GUSTAVO SPULDARO TANNO
Conselheiro
JOICE LUIZA FLORES DE MATIAS
Procuradora da Fazenda Municipal

LEANDRO BELLO
Conselheiro
LUCIANA MARTA DEBARBA CEREZA
Conselheira Relatora
FRANCIELI ANTUNES DE MACEDO
Conselheira
EVANDRO CARLOS FRITSCH
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES DE CAÇADOR
Processo n° 23.065/2020 - REEXAME NECESSÁRIO
Relatora: Conselheira Luciana Marta Debarba Cereza
Procuradora da Fazenda Pública Municipal: Joice Luiza Flores de Matias
Contribuinte: Evandro Colla (Requerente)
EMENTA
REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DE IPTU RECONHECIDA NA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTANCIA. ART.
18, INCISO VII DO CTM. EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Reexame Necessário da decisão de primeira instancia administrativa, que deferiu o pedido de isenção dos débitos de IPTU,
referentes aos anos de 2019 e 2020.
2. A Fazenda Pública Municipal manifestou-se favorável à isenção do IPTU, reconhecendo que o Requerente se enquadra na isenção prevista
no art. 18, inciso VII do CTM.
3. A Representante da Fazenda acompanhou a decisão de primeira instância.
4. Conforme dispõe o art. 18, inciso VII do Código Tributário Municipal, fica isento do imposto o bem imóvel de propriedade de membro
voluntário registrado na corporação do Corpo de Bombeiros do Município, desde que e enquanto por ele ocupada como moradia.
5. Reexame Necessário conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, o Conselho Municipal de Contribuintes de Caçador decidiu, por maioria,
seguindo o voto da Relatora constante dos autos, conhecer e negar provimento ao Reexame Necessário, nos termos do relatório e voto que
ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Caçador, SC, 29 de setembro de 2021.
LUCIANA MARTA DEBARBA CEREZA
Conselheira Relatora
EVANDRO CARLOS FRITSCH
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

ATA DE JULGAMENTO - CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES

Publicação Nº 3358935

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES DE CAÇADOR
ATA DE JULGAMENTO
SESSÃO ORDINÁRIA DE 29/09/2021
Processo n° 9.222/2020 - REEXAME NECESSÁRIO
Relator: Conselheiro Ademir Scapinelli
Procuradora da Fazenda Pública Municipal: Joice Luiza Flores de Matias
Contribuinte: Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Caçador - APAE (Requerente)
Na Sessão Ordinária realizada no dia vinte e nove de setembro de 2021, as 16:00 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal de Caçador,
localizado na Av. Santa Catarina, n° 195, Centro, Caçador – SC, presidida pelo Conselheiro Evandro Carlos Fritsch, o Conselho Municipal de
Contribuintes de Caçador, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:
O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES DE CAÇADOR DECIDIU, POR UNANIMIDADE, SEGUINDO O VOTO DO RELATOR, CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO.
RELATOR: Conselheiro Ademir Scapinelli.
VOTANTES: Conselheiro Ademir Scapinelli, Conselheiro Alann Almeida Melotti, Conselheiro Gustavo Spuldaro Tanno, Conselheiro Leandro
Bello, Conselheira Luciana Marta Debarba Cereza e Conselheira Francieli Antunes de Macedo.
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Caçador, SC, 29 de setembro de 2021.
ADEMIR SCAPINELLI
Conselheiro Relator
ALANN ALMEIDA MELOTTI
Conselheiro
GUSTAVO SPULDARO TANNO
Conselheiro
JOICE LUIZA FLORES DE MATIAS
Procuradora da Fazenda Municipal

LEANDRO BELLO
Conselheiro
LUCIANA MARTA DEBARBA CEREZA
Conselheira
FRANCIELI ANTUNES DE MACEDO
Conselheira
EVANDRO CARLOS FRITSCH
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES DE CAÇADOR
Processo n° 9.222/2020 - REEXAME NECESSÁRIO
Relator: Conselheiro Ademir Scapinelli
Procuradora da Fazenda Pública Municipal: Joice Luiza Flores de Matias
Contribuinte: Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Caçador - APAE (Requerente)
EMENTA
REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DE IPTU RECONHECIDA NA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTANCIA. ART.
18, INCISO IV DO CTM. EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIXO DEVIDA PELA ENTIDADE REQUERENTE NOS TERMOS DO
ART. 177, I DO CTN. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Reexame Necessário da decisão de primeira instancia administrativa, que deferiu o pedido de isenção dos débitos de IPTU,
referente ao ano de 2020.
2. A Fazenda Pública Municipal manifestou-se favorável à isenção do IPTU, reconhecendo que o Requerente se enquadra na isenção prevista
no art. 18, inciso IV do CTM, contudo, a Taxa de Lixo deve ser recolhida pela entidade requerente.
3. A Representante da Fazenda acompanhou a decisão de primeira instância.
4. Conforme dispõe o art. 18, inciso IV do Código Tributário Municipal, fica isento do imposto o bem imóvel pertencente a sociedade civil
sem fins lucrativos e destinado ao exercício de atividades culturais, educacionais, filantrópicas, recreativas ou desportivas.
5. De acordo com o disposto no art. 177, I do CTN, a Taxa de Lixo é devida pela instituição requerente.
6. Reexame Necessário conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, o Conselho Municipal de Contribuintes de Caçador decidiu, por unanimidade, seguindo o voto do Relator constante dos autos, conhecer e negar provimento ao Reexame Necessário, nos termos do relatório e
voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Caçador, SC, 29 de setembro de 2021.
ADEMIR SCAPINELLI
Conselheiro Relator
EVANDRO CARLOS FRITSCH
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

ATA DE JULGAMENTO - CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES

Publicação Nº 3358941

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES DE CAÇADOR
ATA DE JULGAMENTO
SESSÃO ORDINÁRIA DE 29/09/2021
Processo n° 19.976/2020 - REEXAME NECESSÁRIO
Relator: Conselheiro Ademir Scapinelli
Procuradora da Fazenda Pública Municipal: Joice Luiza Flores de Matias
Contribuinte: Espólio de Ervino Albino Figur (Requerente)
Na Sessão Ordinária realizada no dia vinte e nove de setembro de 2021, as 16:00 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal de Caçador,
localizado na Av. Santa Catarina, n° 195, Centro, Caçador – SC, presidida pelo Conselheiro Evandro Carlos Fritsch, o Conselho Municipal de
Contribuintes de Caçador, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:
O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES DE CAÇADOR DECIDIU, POR UNANIMIDADE, SEGUINDO O VOTO DO RELATOR, REFORMAR
A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PELA NÃO INCIDÊNCIA DO IPTU AO INVÉS DA ISENÇÃO, E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
REEXAME NECESSÁRIO.
RELATOR: Conselheiro Ademir Scapinelli.
VOTANTES: Conselheiro Ademir Scapinelli, Conselheiro Alann Almeida Melotti, Conselheiro Gustavo Spuldaro Tanno, Conselheiro Leandro
Bello, Conselheira Luciana Marta Debarba Cereza e Conselheira Francieli Antunes de Macedo.
Caçador, SC, 29 de setembro de 2021.
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ADEMIR SCAPINELLI
Conselheiro Relator
ALANN ALMEIDA MELOTTI
Conselheiro
GUSTAVO SPULDARO TANNO
Conselheiro
JOICE LUIZA FLORES DE MATIAS
Procuradora da Fazenda Municipal
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LEANDRO BELLO
Conselheiro
LUCIANA MARTA DEBARBA CEREZA
Conselheira
FRANCIELI ANTUNES DE MACEDO
Conselheira
EVANDRO CARLOS FRITSCH
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES DE CAÇADOR
Processo n° 19.976/2020 - REEXAME NECESSÁRIO
Relator: Conselheiro Ademir Scapinelli
Procuradora da Fazenda Pública Municipal: Joice Luiza Flores de Matias
Contribuinte: Espólio de Ervino Albino Figur (Requerente)
EMENTA
REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DE IPTU RECONHECIDA NA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTANCIA. ART.
4º, PARÁGRAFO 3º DO CTM. EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIXO DEVIDA PELA ENTIDADE REQUERENTE NOS TERMOS
DO ART. 177, I DO CTN. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Reexame Necessário da decisão de primeira instancia administrativa, que deferiu o pedido de isenção dos débitos de IPTU,
referente aos anos de 2019 e 2020 das inscrições municipais 001.04.429.0200.002 e 001.04.429.0200.011.
2. A Fazenda Pública Municipal manifestou-se favorável à isenção do IPTU, reconhecendo que o Requerente se enquadra na previsão do art.
4º, Parágrafo 3º do CTM, contudo, a Taxa de Lixo deve ser recolhida pela entidade requerente.
3. A Representante da Fazenda acompanhou a decisão de primeira instância.
4. Conforme dispõe o art. 4º, § 3º do Código Tributário Municipal, não incide IPTU sobre o imóvel que, localizado dentro da zona urbana,
seja comprovadamente utilizado em exploração extrativo-vegetal, agrícola, pecuária ou agro-industrial, independente de sua área.
5. De acordo com o disposto no art. 177, I do CTN, a Taxa de Lixo é devida pela instituição requerente.
6. Reexame Necessário conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, o Conselho Municipal de Contribuintes de Caçador decidiu, por unanimidade, seguindo o voto do Relator constante dos autos, reformar a decisão de primeira instância pela não incidência do IPTU ao invés
da isenção, conhecer e negar provimento ao Reexame Necessário, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do
presente julgado.
Caçador, SC, 29 de setembro de 2021.
ADEMIR SCAPINELLI
Conselheiro Relator
EVANDRO CARLOS FRITSCH
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO DE LICITAÇÃO 127/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO – 46/2021

Publicação Nº 3359705

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO 127/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO – 46/2021
EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2021;
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL;
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A TROCA DE CAIXA DE ÁGUA DA E.M.E.B. MARIA LUIZA MARTINS BARBOSA.
DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA REFERÊNCIA DE TEMPO:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
ABERTURA DAS PROPOSTAS
INÍCIO DA SESSÃO DA DISPUTA DE LANCES

DO DIA 25/10/2021, A PARTIR DAS 13H30MIN
ATÉ O DIA 01/12/2021, ÀS 13H30MIN
ATÉ O DIA 26/11/2021, ÀS 13H30MIN
DIA 01/12/2021, ÀS 13H30MIN
DIA 01/12/2021, ÀS 13H35MIN

Maiores Informações poderão ser obtidos pessoalmente na Diretoria de Licitações e Contratos, Sito Av. Santa Catarina, 195, e o Edital completo no site cacador.sc.gov.br no ícone licitações – editais, no horário de expediente em vigor.
Caçador-SC, 20 de outubro de 2021.
SAULO SPEROTTO
PREFEITO MUNICIPAL
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AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO DE LICITAÇÃO 133/2021 – PREGÃO PRESENCIAL – 44/2021

Publicação Nº 3359511

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO 133/2021 – PREGÃO PRESENCIAL – 44/2021
EDITAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2021;
TIPO: MENOR PREÇO;
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MANUTENÇÃO E RETIRADA DA DECORAÇÃO NATALINA – 2021.
DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA REFERÊNCIA DE TEMPO:
LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Caçador/SC situada na Avenida
Santa Catarina, n.º 195, CEP 89.500.124, Caçador-SC
PROTOCOLO GERAL

DATA DE ENTREGA DOS
ENVELOPES
ATÉ O DIA
HORÁRIO
04/11/2021
Até 14h
23.009/2021

DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
DIA
04/11/2021

HORÁRIO
Às 14h15min

Maiores Informações poderão ser obtidos pessoalmente na Diretoria de Licitações e Contratos, Sito Av. Santa Catarina, 195, e o Edital completo no site cacador.sc.gov.br no ícone licitações – editais, no horário de expediente em vigor.
Caçador-SC, 20 de outubro de 2021.
SAULO SPEROTTO
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO DE LICITAÇÃO 139/2021 – TOMADA DE PREÇOS – 11/2021

Publicação Nº 3359498

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇADOR
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO 139/2021 – TOMADA DE PREÇOS – 11/2021
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 11;
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL;
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO DA COBERTURA DA RUA LUIZ CARAMORI PERTENCENTE AO MERCADO PÚBLICO DE CAÇADOR.
DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA REFERÊNCIA DE TEMPO:
LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Caçador/SC situada
na Avenida Santa Catarina, n.º 195, CEP 89.500.124, Caçador-SC
PROTOCOLO INTERNO

DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES
ATÉ O DIA
HORÁRIO

DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
DIA
HORÁRIO

17/11/2021

17/11/2021

Até 14h

Às 14h15min

Nº 23.437/2021

Maiores Informações poderão ser obtidos pessoalmente na Diretoria de Licitações e Contratos, Sito Av. Santa Catarina, 195, e o Edital completo no site cacador.sc.gov.br no ícone licitações – editais, no horário de expediente em vigor.
Caçador-SC, 20 de outubro de 2021.
SAULO SPEROTTO
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE SUSPENSÃO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 123 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2021

Publicação Nº 3358680

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
CNPJ: 83.074.302/0001-31
AV. SANTA CATARINA, 195
C.E.P.: 89500-000 - CAÇADOR - SC
AVISO DE SUSPENSÃO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 123 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2021
O Município de Caçador/SC torna pública a Suspensão do Processo Licitatório n° 123/2021, na modalidade de Pregão Eletrônico nº
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42/2021- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA UNIDADES ESCOLARES, para respostas as impugnações e posterior retificação no edital se
necessário.
Maiores Informações poderão ser obtidas na Coordenação de Licitações e Contratos da Prefeitura do Município de Caçador, SC, através do
e-mail: licitacao.coordenadoria@cacador.sc.gov.br ou pelo site www.cacador.sc.gov.br.
Caçador/SC, 20 de outubro de 2021.
SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 9.757

Publicação Nº 3359335

DECRETO Nº 9.757, de 20 de outubro de 2021.
Homologa Resoluções do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII da Lei Orgânica, mais o previsto
no art. 10 da Lei nº 3.214, de 31 de março de 2015,
DECRETA:
Art. 1º Ficam homologadas as Resoluções nºs 26, 27 e 28, de 19 de outubro de 2021, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA, nos termos dos Anexos integrantes deste Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 20 de outubro de 2021.
Saulo Sperotto - PREFEITO MUNICIPAL.
Resolução 26/2021, de 19 de outubro de 2021.
Dispõe sobre a aprovação do projeto “Readequação interna e garantia de salubridade para recém-nascidos, crianças e adolescentes da Apas
de Caçador”.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Caçador – CMDCA, no uso de suas atribuições, conferido
pela Lei nº. 3.214, de 31 de março de 2015,
CONSIDERANDO o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 13, § 3º, da Resolução do CONANDA nº. 137, de 21 de janeiro de 2010, “Os Conselhos dos Direitos
da Criança e do Adolescente deverão fixar percentual de retenção dos recursos captados, em cada chancela, de no mínimo 20% ao Fundo
dos Direitos da Criança e do Adolescente.”,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 1º, § 2º, da Resolução do CONANDA nº. 194, de 10 de julho de 2017, “Os conselhos estaduais, municipais e distrital dos direitos da criança e do adolescente poderão afastar a aplicação da vedação prevista no inciso V do parágrafo anterior
por meio de Resolução própria, que estabeleça as formas e critérios de utilização dos recursos, desde que para uso exclusivo da política da
infância e da adolescência, observada a legislação de regência.”,
CONSIDERANDO a Lei Federal do Marco Regulatório, Lei nº. 13.019, de 31 de julho de 2014,
CONSIDERANDO a Reunião Ordinária realizada no dia 19 de outubro de 2021, Ata 412,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o projeto “Readequação interna e garantia de salubridade para recém-nascidos, crianças e adolescentes da Apas de Caçador” da Associação de Pais e Amigos de Surdos de Caçador - APAS, conforme o Edital Projeto Voluntário BB-FIA/Fundo do Idoso – Edição
2021, cujo valor para a execução é de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), valor de retenção ao Fundo é de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
totalizando R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Caçador, 19 de outubro de 2021.
Any Danielli Wolf
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA
Resolução 27/2021, de 19 de outubro de 2021.
Dispõe sobre a aprovação do projeto “Aquisição de equipamentos de treinamento para atendimento pré-hospitalar”.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Caçador – CMDCA, no uso de suas atribuições, conferido
pela Lei nº. 3.214, de 31 de março de 2015,
CONSIDERANDO o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 13, § 3º, da Resolução do CONANDA nº. 137, de 21 de janeiro de 2010, “Os Conselhos dos Direitos
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da Criança e do Adolescente deverão fixar percentual de retenção dos recursos captados, em cada chancela, de no mínimo 20% ao Fundo
dos Direitos da Criança e do Adolescente.”,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 1º, § 2º, da Resolução do CONANDA nº. 194, de 10 de julho de 2017, “Os conselhos estaduais, municipais e distrital dos direitos da criança e do adolescente poderão afastar a aplicação da vedação prevista no inciso V do parágrafo anterior
por meio de Resolução própria, que estabeleça as formas e critérios de utilização dos recursos, desde que para uso exclusivo da política da
infância e da adolescência, observada a legislação de regência.”,
CONSIDERANDO a Lei Federal do Marco Regulatório, Lei nº. 13.019, de 31 de julho de 2014,
CONSIDERANDO a Reunião Ordinária realizada no dia 19 de outubro de 2021, Ata 412,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o projeto “Aquisição de equipamentos de treinamento para atendimento pré-hospitalar” da Associação de Serviços Sociais
Voluntários de Caçador – “Bombeiros Voluntários”, conforme o Edital Projeto Voluntário BB-FIA/Fundo do Idoso – Edição 2021, cujo valor
para a execução é de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), valor de retenção ao Fundo é de R$ 8.000,00 (oito mil reais), totalizando R$
40.000,00 (quarenta mil reais).
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Caçador, 19 de outubro de 2021.
Any Danielli Wolf
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA
Resolução 28/2021, de 19 de outubro de 2021.
Dispõe sobre a aprovação do projeto “Garantia de direito à saúde e educação de crianças e adolescentes com deficiência intelectual e múltipla, com atraso global do desenvolvimento e/ou transtorno do espectro autista e síndromes diversas”.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Caçador – CMDCA, no uso de suas atribuições, conferido
pela Lei nº. 3.214, de 31 de março de 2015,
CONSIDERANDO o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 13, § 3º, da Resolução do CONANDA nº. 137, de 21 de janeiro de 2010, “Os Conselhos dos Direitos
da Criança e do Adolescente deverão fixar percentual de retenção dos recursos captados, em cada chancela, de no mínimo 20% ao Fundo
dos Direitos da Criança e do Adolescente.”,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 1º, § 2º, da Resolução do CONANDA nº. 194, de 10 de julho de 2017, “Os conselhos estaduais, municipais e distrital dos direitos da criança e do adolescente poderão afastar a aplicação da vedação prevista no inciso V do parágrafo anterior
por meio de Resolução própria, que estabeleça as formas e critérios de utilização dos recursos, desde que para uso exclusivo da política da
infância e da adolescência, observada a legislação de regência.”,
CONSIDERANDO a Lei Federal do Marco Regulatório, Lei nº. 13.019, de 31 de julho de 2014,
CONSIDERANDO a Reunião Ordinária realizada no dia 19 de outubro de 2021, Ata 412,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o projeto “Garantia de direito à saúde e educação de crianças e adolescentes com deficiência intelectual e múltipla, com atraso global do desenvolvimento e/ou transtorno do espectro autista e síndromes diversas” da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Caçador - APAE, conforme o Edital Projeto Voluntário BB-FIA/Fundo do Idoso – Edição 2021, cujo valor para a execução é de R$ 32.000,00
(trinta e dois mil reais), valor de retenção ao Fundo é de R$ 8.000,00 (oito mil reais), totalizando R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Caçador, 19 de outubro de 2021.
Any Danielli Wolf
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA

DECRETO Nº 9.760

Publicação Nº 3359910

DECRETO Nº 9.760, de 20 de outubro de 2021.
Abre Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, Exercício de 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município
de Caçador, mais o previsto, no art. 16, Incisos I, II, III, da Lei nº 3.642, de 22 de dezembro de 2020, que estima a receita e fixa a despesa
para o exercício de 2021.
DECRETA :
Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, na importância de R$ 980.000,00
(novecentos e oitenta mil reais), conforme segue:
2000 – CHEFIA DO EXECUTIVO
2003 – SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
15.451.17.2.45 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
4.4.90.00.00 – 0.1.00 – Aplicações Diretas (49) ................................................. R$ 980.000,00
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Art. 2º Para atender o disposto no art. 1º serão utilizados recursos provenientes do provável excesso de arrecadação no exercício na Fonte
de Recursos TCE – 0.1.00 – Recursos Ordinários.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 20 de outubro de 2021.
Saulo Sperotto - PREFEITO MUNICIPAL
Osório Elias Timmermann - SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 35.448

Publicação Nº 3359868

PORTARIA Nº 35.448, de 29 de setembro de 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII da Lei Orgânica do Município
de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 163, de 24/02/2010, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário, e ainda
na Lei Complementar nº 203, de 23/02/2011, que dispõe sobre o plano de cargos, vencimentos, carreira do Servidor Público Municipal, e
dá outras providências,
CONSIDERANDO a falta de candidatos aprovados no Processo Seletivo Público nº 01/2020 e o caráter emergencial para atuação em reforço
ao efetivo da pasta,
RESOLVE:
Art. 1º CONTRATAR o profissional a seguir relacionados para o preenchimento de função em caráter temporário na Secretaria Municipal da
Infraestrutura, especificando nome, função, carga horária semanal e período da contratação, conforme segue:
Nome
Jeferson Ramos Loureira
Gruk

Função
Auxiliar de Serviços Agrícolas
e Florestais

Motivo
VV. a Helio Luiz Wirschum,
licença prêmio

Carga Horaria

Período

44 h

01/10/2021 a 18/11/2021

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 29 de setembro de 2021.
Saulo Sperotto – PREFEITO MUNICIPAL. Amarildo Tessaro – SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA.

PORTARIA Nº 35.536

Publicação Nº 3359872

PORTARIA Nº 35.536, de 8 de outubro de 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de
Caçador, mais o previsto § 3º do art. 124 da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Caçador,
CONSIDERANDO o Decreto nº 7.496, de 11 de abril de 2018, que nomeia comissão para avaliação de conversões de licença-prêmio e férias,
RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDER conversão em dinheiro de licença-prêmio, com pagamento no mês de setembro, ao Servidor abaixo relacionado e lotado
na Secretaria Municipal da Administração, especificando código, nome, cargo, fração convertida e período de aquisição, conforme segue:
Código
1833

Nome
Jair Ramos

Cargo
Motorista Caminhão

Conversão
1/3

Período de aquisição
21/07/2014 a 21/07/2019

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, 8 de outubro de 2021.
Saulo Sperotto – PREFEITO MUNICIPAL.
Cleony Lopes Barboza Figur – SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.
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PORTARIA Nº 35.540

Publicação Nº 3359873

PORTARIA Nº 35.540, de 13 de outubro de 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, VIII, da Lei Orgânica do Município de
Caçador, mais o previsto no art. 93, § 2º, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Caçador,
CONSIDERANDO o Decreto nº 7.496 de 11 de abril de 2018, que nomeia comissão para avaliação de conversões de licença-prêmio e férias,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER conversão em dinheiro de 1/3 (um terço), que corresponde a 10 (dez) dias de férias, ao Servidor abaixo relacionado
e lotado na Secretaria Municipal da Administração, especificando código, nome, cargo, período aquisitivo e mês de pagamento, conforme
segue:
Código
11060

Nome
Lucas Filipini Chaves

Cargo
Assistente Administrativo

Período Aquisitivo
01/06/2018 a 31/05/2019

Mês de Pagamento
Setembro

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, 13 de outubro de 2021.
Saulo Sperotto – PREFEITO MUNICIPAL.
Cleony Lopes Barboza Figur – SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.

RESOLUÇÃO 01/2021 - COMSEA

Publicação Nº 3358927

Resolução 01/2021, de 14 de outubro de 2021.
Dispõe sobre a nomeação da Comissão Organizadora do Fórum de Eleição do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de
Caçador/SC - COMSEA, biênio 2021/2023.
O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Caçador/SC - COMSEA, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Municipal nº. 2.114, de 19 de agosto de 2004,
CONSIDERANDO a Reunião Ordinária realizada no dia 14 de outubro de 2021, Ata n°. 131,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear a Comissão Organizadora do Fórum de Eleição do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Caçador/
SC - COMSEA, biênio 2021/2023:
I – Não Governamental: Miriam Romeiro Flores;
II – Não Governamental: Ruth Inês Dotta Godoy Goulart;
III – Não Governamental: Valmir Alves da Cruz.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Caçador, 14 de outubro de 2021.
Valmir Alves da Cruz
Presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - COMSEA
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ERRATA I - ATA DE ABERTURA DA SESSÃO - PROCESSO DE LICITAÇÃO 135/2021 – PREGÃO PRESENCIAL –
45/2021

Publicação Nº 3358739

ERRATA I
ALTERAÇÕES NA ATA DE ABERTURA DA SESSÃO

EDITAL
PREGÃO
OBJETO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 135/2021
PREGÃO PRESENCIAL N.º 45/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE
IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO
1ª ALTERAÇÃO

ONDE ERA

PASSA A SER

ENCERRAMENTO
Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos na Coordenação de Licitações e
Contratos

da

Prefeitura

do

Município

de

Caçador–SC,

através

do

e-mail:

licitacao.coordenadoria@cacador.sc.gov.br ou pelo site www.cacador.sc.gov.br das 13h às
19h.
Caçador, 20 de outubro de 2021.
SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal

Avenida Santa Catarina, 195 | Centro | CEP: 89.500-124 | Caçador – SC | Fone: (49) 3666-2433
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Caibi
Prefeitura
444/21

Publicação Nº 3360058

PORTARIA Nº 444/21
EDER PICOLI, Prefeito Municipal de Caibi, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, RESOLVE:
REENQUADRAR o Servidor Municipal ALMIR ZANATTA, matrícula n. 9528-1, ocupante do cargo em comissão de Chefe de Departamento,
nível CC-05, para o cargo de Subdiretor, nível CC-04, com lotação no Departamento Municipal de Administração - Setor de Compras e Licitações, e carga horária de 40 horas semanais, percebendo os vencimentos correspondentes ao piso salarial da categoria.
E, para que produza seus efeitos reais e legais, foi expedido o presente ato, o qual entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e publique-se.
Gabinete do Prefeito, 21 de outubro de 2021.
EDER PICOLI
Prefeito Municipal
Registrado e publicado na data supra no Diário Oficial dos Municípios de SC
MIGUEL PICCOLI
Secretário de Administração e Planejamento

445/21

Publicação Nº 3360092

PORTARIA Nº 445/21
EDER PICOLI, Prefeito Municipal de Caibi, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, RESOLVE:
REMOVER o Servidor Municipal ANDRÉ TURCATO, matrícula n. 407-3, ocupante do cargo em provimento efetivo de Motorista, lotado no
Departamento Municipal Estradas de Rodagem, para o Departamento de Educação, de acordo com o art. 35 da Lei n. 027/2013, sem alteração de função, carga horária e vencimentos.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e publique-se.
Gabinete do Prefeito, 21 de outubro de 2021.
EDER PICOLI
Prefeito Municipal
Registrado e publicado na data supra no Diário Oficial dos Municípios de SC
MIGUEL PICCOLI
Secretário de Administração e Planejamento

446/21

Publicação Nº 3360093

PORTARIA Nº 446/21
EDER PICOLI, Prefeito Municipal de Caibi, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, RESOLVE:
REMOVER o Servidor Municipal JURACI COSTA, matrícula n. 8790-4, ocupante do cargo em provimento efetivo de Motorista, lotado no
Departamento de Educação, para o Departamento de Saúde, de acordo com o art. 35 da Lei n. 027/2013, sem alteração de função, carga
horária e vencimentos.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e publique-se.
Gabinete do Prefeito, 21 de outubro de 2021.
EDER PICOLI
Prefeito Municipal
Registrado e publicado na data supra no Diário Oficial dos Municípios de SC
MIGUEL PICCOLI
Secretário de Administração e Planejamento
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260/2021

Publicação Nº 3359891

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI
DECRETO Nº. 260/2021 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021
Dispõe sobre abertura de crédito adicional
suplementar por excesso de arrecadação e dá outras
providências.
EDER PICOLI, Prefeito Municipal de Caibi, Estado de Santa Catarina, no uso das
atribuições legais e de conformidade com o parágrafo 1º, inciso I do artigo 5º. da Lei
Municipal Nº. 2618/2020, de 16 de dezembro de 2020, decreta:
Art. 1º. – Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) no orçamento do município de Caibi SC para o exercício de 2021,
conforme demonstrado no Quadro I abaixo:
QUADRO I
ÓRGÃO 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E MEIO
AMBIENTE
UNIDADE 02 SETOR DE AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE
206060019.2.033 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA
3.3.90 – Outras Despesas Correntes – Aplicações Diretas
(96) Fonte: 1000 Recursos Ordinários ............................................................ R$ 100.000,00
ÓRGÃO 09 SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
267820022.2.035 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DMER
3.3.90 – Outras Despesas Correntes – Aplicações Diretas
(121) Fonte: 1000 Recursos Ordinários .......................................................... R$ 100.000,00
Art. 2º. – Para Fazer face a suplementação de que trata o artigo 1º., serão utilizados
recursos do excesso de arrecadação da fonte de recursos 1000 Recursos Ordinários no
valor de R$ 200.000,00.
Art. 3º. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. – Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Caibi SC, em 20 de outubro de 2021.
EDER
PICOLI:01662751907

Assinado de forma digital por
EDER PICOLI:01662751907
Dados: 2021.10.20 18:16:38
-03'00'

EDER PICOLI
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no diário oficial dos municípios
EDSON ANTONIO
CARLESSO:58271864904

Assinado de forma digital por EDSON
ANTONIO CARLESSO:58271864904
Dados: 2021.10.20 18:17:21 -03'00'

EDSON ANTONIO CARLESSO
Contador
CRC/SC 17338
Rua dos Imigrantes Nº. 499 - Fone (49) 3648-0211 CEP 89888-000
http://www.caibi.sc.gov.br
administracao@caibi.sc.gov.br
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Camboriú
Prefeitura
PR 08/2021 - FMC

Publicação Nº 3358646
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 85AB96055286AFAE34C93E298854FDDC0DDC7738

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 08/2021
OBJETO: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PEÇAS METÁLICAS, MANGUEIRAS DE LED, ENTRE OUTROS MATERIAIS
DE ILUMINAÇÃO/DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE NATAL PROMOVIDO NO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002, Lei Federal nº. 8.666 de
21/06/1993.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 16:00 horas do dia 04 de novembro de 2021, na sala de Reunião do Departamento de Compras
situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.
INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47)3365-9500 ou no site: https://camboriu.atende.net/#!/tipo/servico/valor/8/padrao/1/load/1
Camboriú, 19 de outubro de 2021
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal

RESULTADO PR 07/2021 - FMC

Publicação Nº 3359349

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIU
RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2021 - FMC
O Município de Camboriú, através da Secretaria da Administração torna público que o resultado da licitação foi:
“DESERTA NO ITEM 05”
Quaisquer esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone 047 3365-9500.
Camboriú SC, 20 de outubro de 2021
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal
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Campo Alegre
Prefeitura
ATA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2021

Publicação Nº 3358934

RESUMO DA ATA
(Pregão Eletrônico nº 83/2021)
Às 09h do dia 20/10/2021, reuniu-se a Pregoeira deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para
em atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é a aquisição de
livros literários destinados as bibliotecas das unidades de Ensino Fundamental (anos iniciais - 1º ao 5º ano) do Município de Campo do
Município de Campo Alegre -SC. A ata completa está disponível no site Portal de Compras Públicas (https://www.portaldecompraspublicas.
com.br), administradora dos processos licitatórios, modalidade Pregão Eletrônico, do município de Campo Alegre - SC e pode ser acessada
através do seguinte endereço eletrônico:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/Processos/SC/Prefeitura-Municipal-de-Campo-Alegre-56/PE-83-2021-2021-157136/
Pregoeira e Equipe de Apoio
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AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 96/2021

Publicação Nº 3358333

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 08E11970A20A7931A676334543F1C251806721B8

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - SC
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 96/2021
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO
A licitação tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de equipamentos
de informática para as unidades de Ensino da Rede Municipal de Educação do Município de Campo
Alegre/SC. Descrição e valor estimado abaixo:

EXCLUSIVO ME/EPP
IT

QT

UN

DESCRIÇÃO
Rack de 20U

01

09

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO
(R$)

Rack de 16U 19” x 800mm; Rack de 16U de altura;
Profundidade de 800mm; Duas réguas de primeiro plano;
UN Duas réguas de segundo plano; 4 rodízios; Bandeja fixa de 19” R$ 3.140,00
x 600mm; Régua de tomadas ( 8 tomadas com 20A) padrão
19”; Duas unidades de guia organizadora de 19” de alta
densidade de PVC; Kit 50 porcas gaiola e parafusos; Unidade
de ventilação forçada (min 2 ventiladores); Rack em aço;

VALOR
TOTAL
ESTIMADO
(R$)

R$
28.260,00

Nobreak 1KVA PDV NHS

02

10

Nobreak 1200va; Nobreak controlado por DSP (Processador
Digital de Sinais); Forma de onda senoidal pura e com controle
digital; Tecnologia de componentes SMD na montagem da
placa; Auto teste para verificação das condições iniciais do
equipamento; Sinalização visual e sonoro com todas as
condições do equipamento, da bateria e da rede , incluindo
potência consumida, potência excessiva, bateria baixa, falha
de rede; Comutação livre de transitórios pois rede e inversor
são perfeitamente sincronizados (PLL); Função TRUE RMS com
melhor qualidade na regulação de saída; Distorção harmônica
menor que 1%; Baterias seladas tipo VRLA internas de
primeira linha e à prova de vazamento; Recarga automática da
bateria mesmo com o nobreak desligado garantindo maior
tempo de vida útil; Gerenciamento de bateria que avisa
quando a bateria precisa ser substituída; Corrente de carga da
bateria com controle digital nos estágios de carga, equalização
e flutuação; DC Start – pode ser ligado mesmo na ausência da
R$27.333,3
UN
R$ 2.733,33
rede elétrica com bateria carregada; Estabilidade na
3
frequência de saída devido ao uso de cristal com precisão
melhor que 10- 4Hz; Permite ser utilizado com grupo gerador
devido à sua ampla faixa de frequência na entrada (47Hz63Hz); Frequência de saída do nobreak de acordo com a
frequência da rede elétrica; Proteções: Contra surtos de
tensão através de filtro de linha e varistor óxido metálico que
atenua efeitos de descargas atmosféricas; Contra curtocircuito no inversor; Sobre-temperatura interna; Sobrecarga
temporizada com alarme auditivo na rede e inversor para
evitar queima do transformador ou inversor; Desligamento e
proteção contra descarga profunda da bateria; Chave
liga/desliga temporizada para evitar desligamento acidental;
Porta-fusível com unidade reserva; Ventilador interno
controlado de acordo com o consumo de carga e da
temperatura do nobreak; Oito tomadas na saída; Modelo
bivolt automático na entrada; Tensão de saída nominal padrão
120V, permitindo configurar para saída 220V através de
seleção interna; Comunicação serial padrão RS232 (opcional);
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Proteção telefônica padrão RJ 11 (opcional); Sofware de
monitoração e armazenamento contínuo das medidas de
tensão, potência e estado geral com arquivamento e
visualização gráfica; Comunicação SNMP (opcional) para
visualização remota dos parâmetros do nobreak; Potência:
1000VA/770W; Tomadas: 8 tomadas padrão NBR 14136;
Bateria: 3 Seladas x 9Ah; Tensão da Bateria: 36V; Dimensões
(C x L x A): 433mm X 115mm X 182mm; Peso: 18,20 a 18,80Kg;
PATCH PANEL CAT 5E 24 PORT

03

04

29

38

Patch Panel – Certificado; Ambiente de Instalação: interno;
Ambiente de Operação: Não Agressivo; Espessura da Tinta
(mm): 80 μm; Tipo de Pintura: Epóxi; Cor: Preto; Largura (mm)
482,6mm (19"); Altura (mm) 44,45 mm (1U); Espessura de
chapa (mm) 1,8mm; Peso (kg) 0,86 kg; Tipo de Conector
Frontal: RJ45 fêmea fixado a circuito impresso;
Quantidade de Posições 24 (módulos de 6 portas); Material do
Contato Elétrico RJ-45: Bronze fosforoso com 50 μin (1,27 μm)
de ouro e 100 μin (2,54μm) de níquel 110 IDC: Bronze
fosforoso com 100 μin (2,54 μm) de níquel e estanhado;
Material do Corpo do Produto Estrutura: Aço SAE 1020; Painel
frontal: Termoplástico de alto impacto não propagante a
chama, UL 94V-0; Guia de cabos traseiro: suportes laterais em
aço SAE 1020 e barra em material termoplástico de alto
impacto Resistente e protegido contra corrosão; Diâmetro do
condutor (mm) 26 a 22 AWG;
Tipo de Cabo U/UTP Cat. 5e; Padrão de Montagem T568A e
T568B; Temperatura de Operação (ºC): -10ºC a +60ºC;
Temperatura de Armazenamento (°C): -40ºC a +70ºC; Força de
UN Retenção (N): Mínimo 133; Quantidade de Ciclos de Inserção
≥750 RJ45 e ≥200 RJ11 ≥200 no bloco IDC; Resistência de
Isolamento (MΩ): 500 MΩ; Resistência de Contato (mΩ)
20mΩ; Resistência DC (Ω) 0,1Ω; Prova de Tensão Elétrica entre
Condutores: 1000V (RMS, 60Hz, 1 min); Força de contato (N)
0,98N (100g); Tipo de Embalagem Caixa; Peso por gift (Kg)
0,86 kg; Quantidade por caixa (gift): 1; Acessórios Inclusos:
Parafuso de fixação; Ícones azul e vermelho; Porta etiquetas
em acrilico; Braçadeira plástica; Capa protetora para os
contatos IDC; guia traseira que permite a fixação individual
dos cabos. Garantia 12 meses; RoHS Este produto está em
conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida
restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos
produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.
Certificações ETL Verified: UL Listed E173971; Normas
ANSI/TIA-569-C, ANSI/TIA-606, ISO/IEC 11801, EIA/ECA-310-E,
EN 50173-1 ,NBR 14565; Quantidade de Posições 24 (módulos
de 6 portas); Conectores RJ45 – Tomada fêmea certificada;
Guias de Cabo para Rack; Altura (mm) Total: 1U Útil: 36mm;
Largura (mm) 482mm (19"); Profundidade (mm) Total: 75mm
Frontal: 68mm Útil: 62mm Cor Preto
Espessura de chapa (mm) 1,2mm; Material do Corpo do
Produto Aço SAE1020; Normas ANSI/TIA-569-C EIA/ECA-310-E.
GUIA ORGANIZADORA DE ALTA DENSIDADE:
GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO 1U ALTA DENSIDADE;
Compatibilidade Racks 19"; Confeccionado em aço;
UN
Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na
cor preta; Produto resistente e protegido contra corrosão,
para as condições especificadas de uso em ambientes internos
(ANSI/TIA-569); Apresenta largura de 19", conforme requisitos
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da norma EIA/ECA-310E; Possui tampa metálica removível;
Produto desenvolvido para alta densidade; Permite acomodar
até 48 cabos U/UTP CAT.6 e 24 cabos F/UTP CAT.6A ou 24
cabos U/UTP CAT.6A.
Cabo de rede Cat 5e (Caixa com 305M)
Blindagem: Não Blindado; Código de Cores

05

63

Construção: U/UTP; Núcleo: Os quatro pares são reunidos com
passo adequado, formando o núcleo do cabo; Cruzeta: Não;
Quantidade de Pares 4; Par: Os condutores isolados são
reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento
devem ser adequados, de modo a atender os níveis de
diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre
si. Isolamento: Poliolefina com diâmetro nominal 0,9mm;
Bitola do Condutor: 24AWG; Condutor: Fio sólido de cobre
eletrolítico nu; Ambiente de Operação: Não agressivo;
Ambiente de Instalação: Interno; Categoria CAT.5e; Aplicação
Suporta: GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z; 100BASE-TX, IEEE
802.3u; 100BASE-T4, IEEE 802.3u; 100vg-AnyLAN, IEEE802.12;
ATM -155 (UTP), AF-PHY-OO15.000 e AF-PHY-0018.000; TPPMD , ANSI X3T9.5; 10BASE-T, IEEE802.3; TOKEN RING,
IEEE802.5; 3X-AS400, IBM; POWER OVER ETHERNET, IEEE
UN 802.3af. Atraso de Propagação Máximo: 545ns/100m @ R$ 1.193,33
10MHz; Impedância Característica:100±15% Ω; Prova de
Tensão Elétrica entre Condutores: 2500 VDC/3s; Desequilíbrio
Capacitivo Par x Terra Máx. @ 1 kHz: 3,3 pF/m; Capacitância
Mútua Máxima @ 1 kHz: 56 pF/m; Resistência Elétrica CC
Máxima do Condutor a 20 °C: 93,8 Ω/km; Desequilíbrio
Resistivo Máximo: 5%; Resistência de Isolamento:10000
MΩ.km;

R$
75.179,79

Temperatura de Instalação: 0ºC a 50 ºC; Temperatura de
Armazenamento: -20ºC a 70ºC; Temperatura de Operação: 20ºC a 60ºC; Diâmetro Nominal 4,8mm; Classe de
flamabilidade: CMX: IEC 60332-1 conforme ABNT NBR 14705;
Capa Constituído por PVC retardante a chama; Normas TIA568.2-D, ISO/IEC 11801, UL 444, ABNT NBR 14703, ABNT NBR
14705; RoHS Cabo de acordo com a diretiva RoHS (Restriction
of Hazardous Substances); MPTL MPTL de até 90m; Canal
Canal de até 4 conexões -100m;
Link Permanente Link permanente de até 90m; Suporte a POE
PoE (IEEE 802.3af) -Sem restrição de feixe, PoE+ (IEEE 802.at) Sem restrição de feixe, PoE++ (IEEE 802.bt) -192 feixes, 4PPoE
(IEEE 802.bt)-96 feixes; Velocidade de Propagação Nominal:
68%. Performance de Transmissão:
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As características de transmissão são baseadas em medidas
realizadas em amostras de cabos removidos de bobinas e
estirados em superfície plana e não condutivas de acordo com
ANSI/TIA 568.2-D; Diferença entre o Atraso de Propagação
Máximo: 45ns/100m; Embalagem 305m: Caixa de papelão;
Peso do Cabo 26 kg/km; Garantia 12 meses; Certificações: UL
Verified E257905, ETL 4 conexões 3075278-003,
ISO9001/ISO14001 A1969/A10659 Anatel 00036-08-00256;
CANALETA PARA SUPERFICIE 40 X 40 MM BRANCA COM
ADESIVO 2M

06

07

08

09

40

245

235

760

Material PVC (policlotero de vinila); Normas IEC 61084-2-1 UL 1595; comprimento 2000 mm; Largura 40mm; Altura
40mm; modo de fixação Parafuso fixo e Adesivo tonalidade de
UN
cor – Branco; Apresentação do dispositivo Com tampa
particionamento de compartimentos - 1 compartimento
retardamento de chamas - HB conforme UL 94 –
Autoextinguível; característica do ambiente da aplicaçãoResistente a óleo; Resistente a lubrificante; Resistente a
impactos; Sem mercúrio.
CANALETA PARA SUPERFICIE 30 X 30 MM BRANCA COM
ADESIVO 2M:
Normas IEC 61084-2-1 - UL 1595; comprimento 2000 mm;
Largura 30mm; Altura 30mm; modo de fixação Parafuso fixo e
UN Adesivo; tonalidade de cor – Branco; Apresentação do
dispositivo Com tampa; Particionamento de compartimentos –
1 compartimento; Rretardamento de chamas - HB conforme
UL 94 – Autoextinguível; Característica do ambiente da
aplicação - Resistente a óleo; Resistente a lubrificante;
Resistente a impactos; Sem mercúrio.
CANALETA PARA SUPERFICIE 20 X 10 MM BRANCA COM
ADESIVO 2M
Normas IEC 61084-2-1 - UL 1595; comprimento 2000 mm;
Largura 20mm; Altura 10mm; modo de fixação Parafuso fixo e
UN Adesivo; tonalidade de cor – Branco; Apresentação do
dispositivo Com tampa; Particionamento de compartimentos 1 compartimento; Retardamento de chamas - HB conforme UL
94 – Autoextinguível; Característica do ambiente da aplicação
- Resistente a óleo; Resistente a lubrificante; Resistente a
impactos; Sem mercúrio.
Patch Cord 1,5m
Quantidade de Pares: 4 pares, 24AWG; Classe de
flamabilidade: CM, CMR; Tipo de condutor: Cobre eletrolítico,
UN
flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de
0,20mm; Diâmetro nominal (mm): 5,2 mm; Tipo de Cabo:
U/UTP Cat.5e; Peso (kg): 0,031 kg/m; Tipo de Conector: RJ-45
em ambas as pontas. Comprimento: De 0,5 a 20 metros;

ASSINADO DIGITALMENTE

R$ 66,40

R$ 2.656,00

R$ 38,90

R$ 9.530,50

R$ 15,33

R$ 3.602,55

R$ 19,70

R$
14.972,00

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 299

Aplicação: Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX,
EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemasde
Automação Predial, e todos os protocolos LAN anteriores;;
Suporte a POE: 802.3af e 802.3at; Ambiente de Operação: Não
agressivo; Ambiente de Instalação: Interno; Certificações: ETL
Canal 4 Conexões, ETL Verified, RoHS Este produto está em
conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida
restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos
produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.;
Garantia 12 meses; Velocidade de propagação Nominal (%):
66 %; Prova de Tensão Elétrica entre Condutores: 1500
VDC/3s; Impedância Característica: 100±15%Ω; Capacitância
Mútua Máxima @ 1 kHz: 56 pF/m; Quantidade de Ciclos de
Inserção: ≥ 1000 RJ45 e ≥ 200 RJ11 ≥ 200 no bloco IDC;
Temperatura de Armazenamento (°C): -40oC a +70oC;
Temperatura de Operação (ºC): -10ºC a +60ºC; Padrão de
Montagem: T568A/B ou Cross-over; Material do Corpo do
Produto: Plug: Termoplástico transparente não propagante a
chama UL 94V-0; Material do Contato Elétrico: 8 vias em
bronze fosforoso com 50μin (1,27μm) de ouro e 100μin
(2,54μm) de níquelPECIFICAÇÃO TÉCNICA; Normas ANSI/TIA568-C.2, ISO/IEC 11801, EN 50173-1, IEC 60603-7, FCC parte
68, NBR 14565; ANATEL 1277-07-0256 (cabo U/UTP Cat.5e
flexível), 1279-07-0256 (cabo de manobra), UL Listed E173971
(CM).
Patch Cord 2,5 m

10

265

11

425

Quantidade de Pares: 4 pares, 24AWG; Classe de
flamabilidade: CM, CMR; Tipo de condutor: Cobre eletrolítico,
flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de
0,20mm; Diâmetro nominal (mm): 5,2 mm; Tipo de Cabo:
U/UTP Cat.5e; Peso (kg): 0,031 kg/m; Tipo de Conector: RJ-45
em ambas as pontas. Comprimento: De 0,5 a 20 metros;
Aplicação: Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX,
EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de
Automação Predial, e todos os protocolos LAN anteriores;
Suporte a POE: 802.3af e 802.3at; Ambiente de Operação: Não
agressivo; Ambiente de Instalação: Interno; Certificações: ETL
Canal 4 Conexões, ETL Verified, RoHS Este produto está em
conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida
restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos
produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.
UN
Garantia 12 meses; Velocidade de propagação Nominal (%):
66 %; Prova de Tensão Elétrica entre Condutores: 1500
VDC/3s; Impedância Característica: 100±15%Ω; Capacitância
Mútua Máxima @ 1 kHz: 56 pF/m; Quantidade de Ciclos de
Inserção: ≥ 1000 RJ45 e ≥ 200 RJ11 ≥ 200 no bloco IDC;
Temperatura de Armazenamento (°C): -40oC a +70oC;
Temperatura de Operação (ºC): -10ºC a +60ºC; Padrão de
Montagem: T568A/B ou Cross-over; Material do Corpo do
Produto: Plug: Termoplástico transparente não propagante a
chama UL 94V-0; Material do Contato Elétrico: 8 vias em
bronze fosforoso com 50μin (1,27μm) de ouro e 100μin
(2,54μm) de níquelPECIFICAÇÃO TÉCNICA; Normas ANSI/TIA568-C.2, ISO/IEC 11801, EN 50173-1, IEC 60603-7, FCC parte
68, NBR 14565; ANATEL 1277-07-0256 (cabo U/UTP Cat.5e
flexível), 1279-07-0256 (cabo de manobra), UL Listed E173971
(CM).
UN Caixa Tomada de Sobrepor
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1posição em PVC para conector RJ45;
Cor Branca;
RJ 45 Fêmea

12

465

Conector Fêmea Multilan CAT.5E; Material do Corpo do
Produto: Termoplástico de alto impacto não propagante a
chama UL 94V-0; Conexão Traseira Padrão 110 IDC, 8
posições, em bronze fósforo estanhado, para condutores de
22 a 26 AWG; Padrão de Montagem: T568A e T568B; Tipo de
Conector: RJ-45 Fêmea (Keystone Jack); Largura (mm) 17 mm
Altura (mm) 22,3mm; Rastreamento: Indicação do lote de
produção no corpo do produto. Suporte a POE 802.3af e
802.3at; Aplicação: Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000
BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de
Automação Predial, e todos os protocolos LAN anteriores;
Ambiente de Operação: Não Agressivo; Ambiente de
Instalação: Interno; Normas Certificações: ETL Verified ETL 4
conexões UL Listed E173971 RoHS Este produto está em
UN conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida
restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos
produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.
Garantia: 12 meses; Acessórios Inclusos Manual de instruções
do Produto Tampa frontal anti-poeira; Peso por gift (Kg)
0,475kg; Tipo de Embalagem Caixa; Força de contato (N)
0,98N (100g); Prova de tensão elétrica aplicada: 1000V (RMS,
60Hz, 1min); Resistência de Isolamento (MΩ): 500 MΩ;
Resistência DC (Ω) 0,2Ω; Resistência de Contato (mΩ): 20mΩ;
Força de Retenção (N):Mínimo 133N; Temperatura de
Armazenamento (°C): -40ºC a +70ºC; Temperatura de
Operação (ºC): -10ºC a +60ºC; Quantidade de Ciclos de
Inserção: ≥1000 RJ45 e ≥200 RJ11 ≥200 no bloco IDC;
Diâmetro do condutor (mm): 26 a 22 AWG; Tipo de Cabo
U/UTP Cat. 5e; Material do Contato Elétrico: Bronze fosforoso
com 50μin (1,27μm) de ouro e 100μin (2,54μm) de níquel.

R$ 15,67

R$ 7.286,55

R$ 890,00

R$
33.820,00

Roteador Wifi

13

38

Capacidade de conexões simultâneas: Até 100 usuários;
Chipset :QCA9531; Memória Flash: 16 MB; Memória SDRAM:
64 MB ; Interface LAN/WAN Portas 1 LAN (PoE passivo)
Padrão 10/100 Mbps ; Interface WLAN Frequência 2,4 GHz
Potência máxima de transmissão (Tx) AP 360: 28 dBm (630
mW) Sensibilidade mínima de recepção (Rx) -90 dBm; Canais
de operação Auto – 1 a 11; 2 antenas internas de 3 dBi de
ganho cada; Padrão IEEE 802.11 b/g/n 300Mbps MiMo 2T2R;
Botões: 1 reset; LEDs 1 LED; Método de alimentação: PoE
passivo; Faixa de tensão suportada: 12 – 24 V; Fonte de
alimentação: Adaptador 1 injetor PoE passivo Fast Ethernet;
UN
Tensão/corrente Entrada (AC): 110 a 220 V/0,5 A Saída (DC):
24 V/0,5 A; Temperatura de operação 0 a 45°C; Umidade de
operação 0 a 90% (sem condensação); Instalação Teto e
parede; Certificados Anatel; Ser compatível com software de
gestão conforme características abaixo:
Gerenciamento centralizado sem necessidade de controladora
física. Customização da rede Wi-Fi para acesso dos visitantes:
criação de Captive portal através de voucher, senha simples,
CPF ou cadastro individual. Descoberta automática dos Access
Points na rede: ideal para instalação em hotéis e empresas,
onde é possível instalar inúmeros Access Points. Dashboard
intuitiva com as principais informações da sua rede Wi-Fi.
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Criação de grupos WLAN para aplicar de forma fácil os
parâmetros da sua rede Wi-Fi. Bloqueio e desbloqueio de
clientes conectados de forma fácil e segura; Dashboard:
Gráfico de informações e monitoramento da rede; Access
Points: Alteração das configurações de cada dispositivo
(identificação, canal, potência, etc.); Wireless segurança :
Aberta Captive portal Radius WPA-PSK WPA2-PSK Wireless
QoS Limite de banda por SSID Wireless avançado Isolação de
clientes Isolação de Wi-Fi VLAN por SSID Repositório de
firmwares Upload de firmware dos diferentes modelos de
Access Points; Clientes : Lista dos clientes conectados na rede,
Bloqueio de clientes; Captive portal: Criação de página
personalizada Autenticação via vouchers, cadastro individual,
CPF e senha simples Exportação de clientes cadastrados
(cadastro individual) Configuração inicial de clientes na rede
ao realizar o cadastro individual; Estatísticas: Gráfico por
Access Point (clientes e tráfego) Gráfico de histórico da rede
(clientes e tráfego); Permite clientes no padrão 802.11
Conexão de clientes no padrão 802.11 b/g/n selecionado;
Token de autenticação de acesso a API Criação e
gerenciamento de vouchers do WiseFi a partir de uma
aplicação externa usando o token de autenticação de acesso a
API do WiseFi; VLAN de gerenciamento: Definição de VLAN ID
para gerência do sistema Backup Importação de dados
Exportação de dados Monitoramento Monitoramento dos
Access Point com protocolo SNMP; Usuários Criação de
usuários para acesso ao sistema com níveis de privilégio
administrador de sistema e administrador de Captive portal;
Configuração de e-mail Criação de servidor SMTP para envio
de e-mail.
Servidor firewall
Processador:
Núcleos: Dual Core; Threads: 4; Freqüência Base: 4.00 GHz;
Cache: 4 MB Intel Smart Cache; Velocidade do BUS: 8 GT/s;
TDP: 58 W; Memória: Tamanho máximo da memória
(dependente do tipo de memória): 128 GB; Tipos: DDR4-2666;
Máximo de canais de memória: 2; Largura de banda máxima
da memória: 41.6 GB/s; Gráficos do processador: Frequência
de base gráfica: 350 MHz; Frequência dinâmica máxima de
gráficos: 1.05 GHz; Memória máxima de vídeo gráfico: 64 GB;
Suporte 4K: em 60Hz; Resolução máxima (HDMI): 4096x2160
@ 30Hz; Resolução máxima (DP): 4096x2304 @ 60Hz;
Resolução máxima (eDP - Integrated Flat Panel): 4096x2304 @
60Hz; Suporte DirectX 12; Suporte OpenGL 4.5; Vídeo Intel
Quick Sync; Tecnologia Intel InTru 3D; Tecnologia Intel Clear
UN Video HD; Tecnologia Intel Clear Video; Nº de monitores com R$ 8.100,00
suporte: 3; ID de dispositivo: 0x9BA8; Opções de Expansão:
Escalabilidade: Apenas 1S; Revisão PCI Express 3.0;
Configurações PCI Express Até 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4; Nº
máximo de pistas PCI Express: 16 Sockets suportados:
FCLGA1200; Configuração máxima da CPU: 1; Solução térmica:
PCG 2015C T JUNCTION: 100 ° C.
Tecnologias Avançadas:
Memória Intel Optane com suporte: sim; Intel Thermal
Velocity Boost: Não; Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0:
Não; Tecnologia Intel Turbo Boost: Não; Elegibilidade da
plataforma Intel vPro: Não; Tecnologia Intel Hyper-Threading:
sim; Tecnologia de virtualização Intel (VT-x): sim; Tecnologia
de virtualização Intel para E / S direcionada (VT-d): sim; Intel
VT-x com tabelas de página estendida (EPT): sim; Extensões de
sincronização transacional Intel: Não; Intel 64: sim; Conjunto
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de instruções: 64 bits; Extensões de conjunto de instruções:
Intel SSE4.1, Intel SSE4.2; Estados ociosos: sim; Tecnologia
Intel SpeedStep aprimorada: sim; Tecnologias de
monitoramento térmico: sim; Tecnologia Intel Identity
Protection: sim; Programa Intel Stable Image Platform (SIPP):
Não
Segurança e confiabilidade:
Novas instruções do Intel AES: sim; Chave Segura: sim;
Extensões Intel Software Guard (Intel SGX): Sim com Intel ME;
Intel OS Guard: sim; Tecnologia Intel Trusted Execution: Não;
Execute Disable Bit: sim; Intel Boot Guard: sim.
Placa Mãe:
Sockets suportados: FCLGA1200, LAN: Realtek GbE LAN chip
(1000 Mbit/100 Mbit), Slots de Expansão: 1x PCI Express x16
slot, running at x16, 2x PCI Express x1 slots, Interface de
Armazenamento: 1x M.2 connector (Socket 3, M key, type
2242/2260/2280, SATA and PCIe x2 SSD support) e 4x SATA
6Gb/s connectors USB Chipset: 4x USB 3.2 Gen 1 ports (2 ports
on the back panel, 2 ports available through the internal USB
header) 6x USB 2.0/1.1 ports (4 ports on the back panel, 2
ports available through the internal USB header);
Conectores Internos I/O: 1x 24-pin ATX main power
connector, 1x 8-pin ATX 12V power connector, 1x CPU fan
header, 1x system fan header, 1x RGB LED strip header, 4x
SATA 6Gb/s connectors, 1x M.2 Socket 3 connector, 1x front
panel header, 1x front panel áudio header, 1x USB 3.2 Gen 1
header, 1x USB 2.0/1.1 header, 1x Trusted Platform Module
header, 1x serial port header, 1x Clear CMOS jumper;
Conectores Painel Traseiro: 1x PS/2 keyboard/mouse port, 1x
D-Sub port, 1x HDMI port, 2x USB 3.2 Gen 1 ports, 4x USB
2.0/1.1 ports, 1x RJ-45 port, 3x audio jacks;
Controlador I/O: iTE I/O Controller Chip, Monitoramento H/W,
Voltage detection, Temperature detection, Fan speed
detection, Overheating warning, Fan fail warning, Fan speed
control; Suporte a memória DDR4 2666; Disco Rígido;
Capacidade de armazenamento: 240GB; Consumo de Energia:
- 0,195W inativo / 0,279W média / 0,642W (MAX) meitura /
1,535W (MAX) gravação; Dimensões aproximadas do produto
(cm): AxLxP 22,3x13,4x5,8cm; Peso aproximado do produto
(kg): 670g; Garantia: 36 meses; Tecnologia SSD;
Placas de rede:
2 unidades de placa de rede PCIex Barramento PCI Express 32
bits; 1 porta 10/100/1000 Mbps com negociação automática
de velocidade; Suporte a QoS para priorização de tráfego de
voz e vídeo; Suporte a VLAN Tag para segmentação de redes;
Controle de fluxo; Jumbo Frame 9 KB; LED com status de
conexão; Memória DDR4 4 GB 2666; Gabinete 2 Baias com
cooler de ventilação forçada; Fonte ATX 500w; Sistema
operacional baseado em FREEBSD com interface gráfica para
gerenciamento (PFSENSE) Licença gratuita;
Montagem e configuração de servidor firewall com as
seguintes especificações:
Filtro de Pacotes; Filtro de pacotes WEB (SQUID); Squid Guard
com lista de pacotes; Autenticação de usuário para
navegação; Serviço de DHCP; Redirecionamento de pacotes;
Implementação de VLAN para separação da Rede Interna com
rede de WI FI; Controle de nível acesso web, por ACL, grupos e
usuários;
Eletroduto 1”
MT Eletrodutos e acessórios fabricados em PVC (Policloreto de
vinila),não propaga chamas; Cor: Preto; Diâmetros de 32mm
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(1”); NORMAS DE REFERÊNCIA NBR5410 – Instalações elétricas
de baixa tensão; NBR 5431 – Caixas e invólucros para
acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas
e análogas - Dimensões NBR15465 – Sistemas de eletroduto
plásticos para instalações elétricas de baixa tensão. NBR IEC
60529 – Graus de proteção providos por invólucros (Códigos
IP) NBR IEC 60670-1 - Caixas e invólucros para acessórios
elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e
análogas;

COTA RESERVADA PARA ME E EPP
IT QT

UN

DESCRIÇÃO

VALOR
VALOR
UNITÁRI
TOTAL
O
ESTIMA
ESTIMA
DO
DO

SWITCH GERENCIAVEL 48P G + 4PGBIC - SG 5204 MR L2+ SKD

16 04

UN

Switch Gerenciável 48 Portas Gigabit; Múltiplas funções de
gerenciamento de rede; Segurança de informações e eficiência no tráfego
através da segmentação da rede em VLANs; Maior confiabilidade e
redundância nos links de dados, evitando loops e rotas menos eficientes
com Spanning Tree; Aumento do poder de processamento do enlace com
o Link Aggregation, que amplia a capacidade de tráfego das portas
agregando-as; Priorização de dados, voz e controle de banda com a
criação de regras de Qualidade de Serviço (QoS); Maior segurança e
controle de rede através do monitoramento remoto dos dispositivos
conectados via protocolo SNMP; Suporte para instalação em rack padrão
EIA 19” (1 U de altura); Garantia de 3 anos sob troca expressa; Manual e
interface de gerenciamento em português; Chipset: Marvell 98DX3036*2
+ 88E1545*12; Frequência do buffer: 500 MHz; Memória SDRAM DDR:
512 Mbit; Memória Flash: 64 Mbit; Portas RJ45 Gigabit Ethernet
(10/10/1000 Mbps): 48; Slots Mini-GBIC/SFP (1000 Mbps): 4
(independentes); LEDs indicativos: Alimentação, Link/atividade por porta,
Indicação de velocidade de conexão; Alimentação: 100-240 VAC, 50/60
Hz; Fonte de alimentação interna; Potência de consumo (sem link) : 17,83
W; Potência máxima de consumo: 40,67 W; Temperatura de operação: 0
R$
R$
°C a 40 °C; Temperatura de armazenamento: -40 °C a 70 °C; Umidade de
23.410,0
5.852,50
operação: 10% a 90% (sem condensação); Umidade de armazenamento:
0
5% a 90% (sem condensação); Certificação Anatel: Equipamento
homologado; Certificação FCC: FCC Part 15 B Class A; Certificação CE: CE
EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024 e EN60950-1; Certificação
Ambiental: RoHS; Material: Aço;; Dimensões (L x A x P): 44 x 260 x 440
mm; Instalação em rack : padrão EIA 19" 1 U de altura (acompanha
suporte); Cabeamento 10 BASE-T: Cabo UTP categoria 3, 4, 5 (máximo
100 m) Cabo STP EIA/TIA-568 100Ω (máximo 100 m); Cabeamento 100
BASE-TX: Cabo UTP categoria 5, 5e (máximo 100 m) Cabo STP EIA/TIA-568
100Ω (máximo 100 m); Cabeamento 1000 BASE-T: Cabo UTP categoria 5e,
6 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m); Cabeamento
1000 BASE-FX: Fibra monomodo (SMF) e multimodo (MMF); Padrões
IEEE: IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.1p, 802.1q, 802.1d,
802.1w, 802.1s, 802.3ad; Padrões IETF: RFC1541, RFC1112, RFC2236,
RFC2618, RFC1757, RFC1157, RFC2571, RFC2030; Outros padrões e
protocolos: CSMA/CD, TCP/IP, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, SSHv1/v2;
Método de trasmissão: Armazena e envia (Store-and-Forward); Backplane
(capacidade do Switch): 104 Gbps; Tamanho da tabela de endereços
MAC: 16k; Jumbo frame: 10240 Bytes; Buffer de memória: 16MB; MTBF:
102057 horas (40 °C); Taxa de encaminhamento de pacotes:77,3 Mpps;
Configuração de portas: Autonegociação MDI/MDI-X, Controle de fluxo
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(flow control); Espelhamento de portas (port mirroring), Estatística de
tráfego; Agregação de Link (Link Aggregation): Agregação de Link estática;
Agregação de Link dinâmica (LACP); 6 grupos; 4 portas por grupo;
Distribuição de carga: Algorítimo baseado em endereço MAC de
origem/destino, Algorítimo baseado em endereço IP de Origem/destino;
Tabela MAC: Vínculo e filtro de endereço MAC (MAC Filter), Endereço
MAC Estático(Static MAC Adress) e Endereço MAC Dinâmico (Dynamic
MAC Adress); 512 VLANs ativas; Voice VLAN; 4 k VLANs IDs; VLAN
baseada em TAG (802.1Q); VLAN baseada em porta; VLAN de
gerenciamento; 802.1d Spanning Tree; Protocol (STP); 802.1w Rapid;
Spanning Tree
Protocol (RSTP); 802.1s Multiple; Spanning Tree
Protocol (MSTP); Loop Guard; Root Guard; TC-BPDU Guard; BPDU Guard;
BPDU Filter; Multicast: 256 grupos, IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping, Fast
Leave, Multicast VLAN, Multicast Estático, Filtro Multicast,Estatística
IGMP QoS: 4 filas de prioridade, CoS baseado em Portas, CoS baseado em
802.1p, CoS baseado em DSCP, Algoritimos de Escalonamento SP, WRR e
SP+WRR, Storm Control (Broadcast, Multicast e Unicast desconhecido),
Controle de banda por porta ACL (Acess Control List): 32 ACLs, ACL nas
camadas 2, 3 e 4 (L2/L3/L4); Segurança das portas: Sim; Filtro de
Endereço MAC (MAC Address Filter): Sim; TSL: Sim; SSL: SSL v2/v3; SSH:
SSH v1/v2; Isolamento de portas: Sim; Autenticação com senha do
usuário local: Sim (Em dois níveis); Detecção de Loopback (Loopback
Detection): Sim; Filtro DHCP: Sim; Gerenciamento SNMP: SNMP
v1/v2c/v3; Gerenciamento RMON: RMON 4 grupos; Tipos de Acesso: Web
(HTTP/HTTPS), SSH v1/v2 (CLI), Telnet (CLI); Espelhamento de portas (port
mirroring): Sim; Configuração backup/reload: Sim; Garantia 3 Anos;

AMPLA CONCORRÊNCIA
IT

QT UN

DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO

VALOR
TOTAL
ESTIMAD
O

SWITCH GERENCIAVEL 48P G + 4PGBIC - SG 5204 MR L2+ SKD
Switch Gerenciável 48 Portas Gigabit; Múltiplas funções de
gerenciamento de rede; Segurança de informações e eficiência no
tráfego através da segmentação da rede em VLANs; Maior
confiabilidade e redundância nos links de dados, evitando loops e
rotas menos eficientes com Spanning Tree; Aumento do poder de
processamento do enlace com o Link Aggregation, que amplia a
capacidade de tráfego das portas agregando-as; Priorização de
dados, voz e controle de banda com a criação de regras de
Qualidade de Serviço (QoS); Maior segurança e controle de rede
através do monitoramento remoto dos dispositivos conectados via
protocolo SNMP; Suporte para instalação em rack padrão EIA 19” (1
17
R$
R$ 5.852,50
14 UN
U de altura); Garantia de 3 anos sob troca expressa; Manual e
(16a)
81.935,00
interface de gerenciamento em português; Chipset: Marvell
98DX3036*2 + 88E1545*12; Frequência do buffer: 500 MHz;
Memória SDRAM DDR: 512 Mbit; Memória Flash: 64 Mbit; Portas
RJ45 Gigabit Ethernet (10/10/1000 Mbps): 48; Slots Mini-GBIC/SFP
(1000 Mbps): 4 (independentes); LEDs indicativos: Alimentação,
Link/atividade por porta, Indicação de velocidade de conexão;
Alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz; Fonte de alimentação
interna; Potência de consumo (sem link) : 17,83 W; Potência
máxima de consumo: 40,67 W; Temperatura de operação: 0 °C a 40
°C; Temperatura de armazenamento: -40 °C a 70 °C; Umidade de
operação: 10% a 90% (sem condensação); Umidade de
armazenamento: 5% a 90% (sem condensação); Certificação Anatel:
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Equipamento homologado; Certificação FCC: FCC Part 15 B Class A;
Certificação CE: CE EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024
e EN60950-1; Certificação Ambiental: RoHS; Material: Aço;;
Dimensões (L x A x P): 44 x 260 x 440 mm; Instalação em rack :
padrão EIA 19" 1 U de altura (acompanha suporte); Cabeamento 10
BASE-T: Cabo UTP categoria 3, 4, 5 (máximo 100 m) Cabo STP
EIA/TIA-568 100Ω (máximo 100 m); Cabeamento 100 BASE-TX:
Cabo UTP categoria 5, 5e (máximo 100 m) Cabo STP EIA/TIA-568
100Ω (máximo 100 m); Cabeamento 1000 BASE-T: Cabo UTP
categoria 5e, 6 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100
m); Cabeamento 1000 BASE-FX: Fibra monomodo (SMF) e
multimodo (MMF); Padrões IEEE: IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab,
802.3z, 802.3x, 802.1p, 802.1q, 802.1d, 802.1w, 802.1s, 802.3ad;
Padrões IETF: RFC1541, RFC1112, RFC2236, RFC2618, RFC1757,
RFC1157, RFC2571, RFC2030; Outros padrões e protocolos:
CSMA/CD, TCP/IP, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, SSHv1/v2;
Método de trasmissão: Armazena e envia (Store-and-Forward);
Backplane (capacidade do Switch): 104 Gbps; Tamanho da tabela de
endereços MAC: 16k; Jumbo frame: 10240 Bytes; Buffer de
memória: 16MB; MTBF: 102057 horas (40 °C); Taxa de
encaminhamento de pacotes:77,3 Mpps; Configuração de portas:
Autonegociação MDI/MDI-X, Controle de fluxo (flow control);
Espelhamento de portas (port mirroring), Estatística de tráfego;
Agregação de Link (Link Aggregation): Agregação de Link estática;
Agregação de Link dinâmica (LACP); 6 grupos; 4 portas por grupo;
Distribuição de carga: Algorítimo baseado em endereço MAC de
origem/destino, Algorítimo baseado em endereço IP de
Origem/destino; Tabela MAC: Vínculo e filtro de endereço MAC
(MAC Filter), Endereço MAC Estático(Static MAC Adress) e Endereço
MAC Dinâmico (Dynamic MAC Adress); 512 VLANs ativas; Voice
VLAN; 4 k VLANs IDs; VLAN baseada em TAG (802.1Q); VLAN
baseada em porta; VLAN de gerenciamento; 802.1d Spanning Tree;
Protocol (STP); 802.1w Rapid; Spanning Tree
Protocol (RSTP); 802.1s Multiple; Spanning Tree
Protocol (MSTP); Loop Guard; Root Guard; TC-BPDU Guard; BPDU
Guard; BPDU Filter; Multicast: 256 grupos, IGMP v1/v2/v3, IGMP
Snooping, Fast Leave, Multicast VLAN, Multicast Estático, Filtro
Multicast,Estatística IGMP QoS: 4 filas de prioridade, CoS baseado
em Portas, CoS baseado em 802.1p, CoS baseado em DSCP,
Algoritimos de Escalonamento SP, WRR e SP+WRR, Storm Control
(Broadcast, Multicast e Unicast desconhecido), Controle de banda
por porta ACL (Acess Control List): 32 ACLs, ACL nas camadas 2, 3 e
4 (L2/L3/L4); Segurança das portas: Sim; Filtro de Endereço MAC
(MAC Address Filter): Sim; TSL: Sim; SSL: SSL v2/v3; SSH: SSH v1/v2;
Isolamento de portas: Sim; Autenticação com senha do usuário
local: Sim (Em dois níveis); Detecção de Loopback (Loopback
Detection): Sim; Filtro DHCP: Sim; Gerenciamento SNMP: SNMP
v1/v2c/v3; Gerenciamento RMON: RMON 4 grupos; Tipos de
Acesso: Web (HTTP/HTTPS), SSH v1/v2 (CLI), Telnet (CLI);
Espelhamento de portas (port mirroring): Sim; Configuração
backup/reload: Sim; Garantia 3 Anos;

VALOR TOTAL ESTIMADO DA LICITAÇÃO: R$ 402.760,92
Recebimento das Propostas: das 0h do dia 21/10/2021 até às 08h45min do dia
08/11/2021;
Início da Sessão de Disputa de Preços: às 9h do dia 08/11/2021 no endereço
eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de Brasília - DF.
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As despesas oriundas de eventuais aquisições correrão por conta de dotação
orçamentária na seguinte classificação:
Elemento de Despesa
Elemento de Despesa

3.3.90.30.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00

Material de Consumo
Equipamentos e Material Permanente

Qualquer informação, alteração, anulação, revogação ou complemento ao edital será
disponibilizado no site do Município (www.campoalegre.sc.gov.br), e é de total responsabilidade da
empresa participante a verificação no mesmo.
Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto
licitado, observadas as condições constantes do edital.
O
Edital
completo
poderá
ser
obtido
pelo
endereço
eletrônico
www.portaldecompraspublicas.com.br.
Outras informações referentes ao edital poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Campo
Alegre, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre - SC, através do telefone (47) 3632-2266,
Setor de Licitações, site: http://www.campoalegre.sc.gov.br e acessando o endereço:
www.portaldecompraspublicas.com.br para dirimir as dúvidas referentes ao sistema operacional.
Campo Alegre, 20 de outubro de 2021.

JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº 14.186 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359978

DECRETO Nº 14.186 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.
A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, o inciso I do
artigo 11 da Lei Municipal nº 4.910 de 16 de dezembro de 2020; Decreta:
Art. 1º Abre Crédito suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de suplementar o seguinte Elemento de Despesa na Dotação do Orçamento vigente.
07.00 07.02 23.694.0026.2.109 300000.00.0896 330000.00.0896 339000.00.0896 339039.00.0896 -

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.
Divisão de Desenvolvimento Econômico
Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
R$ 10.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o Artigo primeiro deste Decreto, correrá por conta de Excesso de Arrecadação, do Orçamento vigente, do
Recurso 0896.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as demais disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., 20 de outubro de 2021.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração
Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos: www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.
sc.gov.br em data de: 21/10/2021.
RODRIGO MUNHOZ
Chefe de Gabinete Interino
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Publicação Nº 3359979

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 14.187 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o
artigo 91 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Decreta:
Art. 1º Exonerar a pedido do Quadro de Pessoal efetivo do Poder Executivo Municipal, a Servidora Pública Municipal ADRIANA CARDOSO
LUCIO, matrícula funcional nº 000997, registro no sistema sob nº 956017, no Cargo Público de Agente Operacional I, na Função de Auxiliar
de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Parágrafo único. A exoneração de que trata o caput deste artigo a partir de 21 de outubro de 2021, em atenção ao Requerimento devidamente assinado pela Servidora Pública Municipal, protocolizado pelo Serviço de Protocolo do Poder Executivo Municipal em data de 20 de
outubro de 2021 sob nº 016184.
Art. 2º Fica a partir desta data declarada a vacância do Cargo Público de Agente Operacional I, na Função de Auxiliar de Serviços Gerais,
com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em decorrência do pedido de exoneração da Servidora Pública Municipal mencionada
no artigo 1º deste Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogadas as demais disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., 21 de outubro de 2021.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração
Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos: www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.
sc.gov.br em data de: 21/10/2021.
RODRIGO MUNHOZ
Chefe de Gabinete Interino

DECRETO Nº 14.188 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359980

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 14.188 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021
DISPÕE SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO A PEDIDO.
A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o
Inciso II do art. 309 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Decreta:
Art. 1º Rescindir a pedido o Contrato de Trabalho Temporário firmado com KELLY SACHT, ocupante do Cargo Público de Professor II, na
Função de Professor de Educação Física, registro no sistema sob nº 956014, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 21 de
outubro de 2021.
Parágrafo único. A Rescisão de que trata o caput deste artigo em atenção ao Requerimento devidamente assinado pela Servidora Pública
Municipal Contratada, protocolizado pelo Serviço de Protocolo do Poder Executivo Municipal em data de 18 de outubro de 2021 sob nº
016034.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogadas as demais disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., 21 de outubro de 2021.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração
Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos: www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.
sc.gov.br em data de: 21/10/2021.
RODRIGO MUNHOZ
Chefe de Gabinete Interino
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Campo Belo do Sul
Prefeitura
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2021

Publicação Nº 3359532

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2021
PROCESSO DE LICITAÇÃO 81/2021
De 20 de outubro de 2021
DO OBJETO: aquisição de materiais de engenharia viária para manutenção de vias públicas do município de Campo Belo do Sul, conforme
demandados pela Secretaria Municipal de Obras, abaixo descriminado, em conformidade com anexos, para atender a necessidade do serviço
público.
ITEM
01
02
03
04
05

DESCRIÇÃO
Tinta a base de solvente na cor branca, acondicionado em baldes com 18 litros,
ABNT NBR 11.862
Tinta a base de água na cor amarela, para pintura de meio-fio, acondicionado
em baldes com 18 litros
Diluente para tinta base solvente, acondicionado em balde de 18 litros (1 litro
por balde de 18 litros)
Microesfera de vidro, PREMIX, acondicionado em saco de 25kg
Microesfera de vidro, DG 12, acondicionado em saco de 25kg

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

05 BALDES

R$304,50

R$1.522,50

05 BALDES

R$245,00

R$1.225,00

01 UNIDADE

R$209,00

R$209,00

50 QUILOS
100 QUILOS

R$6,54
R$6,684
Total R$3.951,90

R$327,00
R$668,40

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL, pessoa jurídica de Direto Público, cadastrada no CNPJ: 82.777.319/0001-92, com sede
na Rua Major Teodósio Furtado, 30, Centro, nesta cidade de Campo Belo Do Sul – SC, neste ato representado pelo Srta. CLAUDIANE VARELA
PUCCI, Prefeita Municipal, brasileira, portadora do CPF nº 035.204.769-08, residente e domiciliado nesta cidade de Campo Belo do Sul-SC.
CONTRATADA:
I.C.D. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENGENHARIA VIARIA LTDA, CNPJ N° 10.954.989/0001-26, com sede
na cidade de Palhoça, Santa Catarina.
Dispensa de Licitação para aquisição de materiais de engenharia viária para manutenção de vias públicas do município de Campo Belo do
Sul, conforme demandados pela Secretaria Municipal de Obras, abaixo descriminado, em conformidade com anexos, para atender a necessidade do serviço público, no valor total de R$3.951,90 (três mil novecentos e cinquenta e um reais e noventa centavos).
A JUSTIFICATIVA:
A dispensa da licitação se justifica por ser valor inferior à R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) conforme a Lei 8.666/93.
DO VALOR:
A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global de R$ 3.951,90 (três mil novecentos e cinquenta e um reais e noventa centavos),
pela aquisição de materiais de engenharia viária para manutenção de vias públicas do município de Campo Belo do Sul, ressaltando que os
pagamentos serão feitos de acordo com a proporção de entrega dos produtos adquirido, aos quais inclui as despesas relativas a tributos
Federais, Estaduais e Municipais, por ventura incidentes sobre a atividade contratada, fretes, deslocamentos, seguro contra acidente de
trabalho, e emolumentos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários. Respeitando também todas as regras de combate à Covid-19.
FORMA DE PAGAMENTO:
Os pagamentos deverão ser efetuados até 30 dias após a entrega e colocação do produto (portão de correr), mediante apresentação de
nota fiscal/fatura devidamente atestada, atendendo totalmente as especificações mínimas estabelecidas no Contrato. Não será concedida
antecipação de pagamento dos créditos relativos ao Contrato sem a devida entrega dos produtos, ainda que a requerimento da CONTRATADA.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
As despesas relativas a esta contratação correrão por conta de recursos de programas nas seguintes dotações orçamentaria:
Despesa 45
DO FORO:
As partes elegem com domicilio legal, a FORO da Comarca de Campo Belo Do Sul, Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer dúvidas, litígios decorrentes deste contrato, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja. Dispensa de licitação nº 033/2021, dos
procedimentos licitatórios, em consonância com a justificativa apresentada e autorizada.
Campo Belo Do Sul, Santa Catarina.
20 de outubro de 2021.
Claudiane Varela Pucci
Prefeita Municipal
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EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 34/2021

Publicação Nº 3359754

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 34/2021
PROCESSO DE LICITAÇÃO 82/2021
De 20 de outubro de 2021
DO OBJETO: aquisição de placas de quebra-molas com poste 2 e chapa em aço galvanizado para manutenção de vias públicas, conforme
demandados pela Secretaria Municipal de Obras, abaixo descriminado, em conformidade com anexos, para atender a necessidade do serviço
público.
ITEM
01

DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
Placa quebra-mola com poste 2’ e chapa em aço
12 unidades
galvanizado

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$290,00

R$3.480,00

Total R$3.480,00

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL, pessoa jurídica de Direto Público, cadastrada no CNPJ: 82.777.319/0001-92, com sede
na Rua Major Teodósio Furtado, 30, Centro, nesta cidade de Campo Belo Do Sul – SC, neste ato representado pelo Srta. CLAUDIANE VARELA
PUCCI, Prefeita Municipal, brasileira, portadora do CPF nº 035.204.769-08, residente e domiciliado nesta cidade de Campo Belo do Sul-SC.
CONTRATADA:
GRÁFICA AMBRÓSIO LTDA, CNPJ N° 01.307.671/0001-62, com sede na cidade de Anita Garibaldi, Santa Catarina.
Dispensa de licitação para aquisição de placas de quebra-molas com poste 2 e chapa em aço galvanizado para manutenção de vias públicas,
conforme demandados pela Secretaria Municipal de Obras, abaixo descriminado, em conformidade com anexos, para atender a necessidade
do serviço público, no valor total de R$3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais).
A JUSTIFICATIVA:
A dispensa da licitação se justifica por ser valor inferior à R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) conforme a Lei 8.666/93.
DO VALOR:
A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global de R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais), pela aquisição de placas de
quebra-molas com poste 2 e chapa em aço galvanizado para manutenção de vias públicas, ressaltando que os pagamentos serão feitos
de acordo com a proporção de entrega dos produtos adquirido, aos quais inclui as despesas relativas a tributos Federais, Estaduais e Municipais, por ventura incidentes sobre a atividade contratada, fretes, deslocamentos, seguro contra acidente de trabalho, e emolumentos,
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários. Respeitando também todas as regras de combate à Covid-19.
FORMA DE PAGAMENTO:
Os pagamentos deverão ser efetuados até 30 dias após a entrega e colocação do produto (portão de correr), mediante apresentação de
nota fiscal/fatura devidamente atestada, atendendo totalmente as especificações mínimas estabelecidas no Contrato. Não será concedida
antecipação de pagamento dos créditos relativos ao Contrato sem a devida entrega dos produtos, ainda que a requerimento da CONTRATADA.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
As despesas relativas a esta contratação correrão por conta de recursos de programas nas seguintes dotações orçamentaria:
Despesa 45
DO FORO:
As partes elegem com domicilio legal, a FORO da Comarca de Campo Belo Do Sul, Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer dúvidas, litígios decorrentes deste contrato, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja. Dispensa de licitação nº 034/2021, dos
procedimentos licitatórios, em consonância com a justificativa apresentada e autorizada.
Campo Belo Do Sul, Santa Catarina.
20 de outubro de 2021.
Claudiane Varela Pucci
Prefeita Municipal

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 35/2021

Publicação Nº 3359824

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 35/2021
PROCESSO DE LICITAÇÃO 83/2021
De 20 de outubro de 2021
DO OBJETO: contratação de serviços de manutenção e reforma de mangueiras e bretes na localidade de Morro Agudo, interior do município
de Campo Belo do Sul, abaixo descriminado, em conformidade com anexos, para atender a necessidade do serviço público.
ITEM
01

DESCRIÇÃO
Manutenção e reforma em mangueiras e bretes, acabamento em balança e
pintura padrão com cerca corrida de 85 metros

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

01 serviço

R$12.206,00

R$12.206,00

Total R$12.206,00
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CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL, pessoa jurídica de Direto Público, cadastrada no CNPJ: 82.777.319/0001-92, com sede
na Rua Major Teodósio Furtado, 30, Centro, nesta cidade de Campo Belo Do Sul – SC, neste ato representado pelo Srta. CLAUDIANE VARELA
PUCCI, Prefeita Municipal, brasileira, portadora do CPF nº 035.204.769-08, residente e domiciliado nesta cidade de Campo Belo do Sul-SC.
CONTRATADA:
CARLOS VANDERLEI DA FONSECA 83313001904, CNPJ N° 31.607.347/0001-20, com sede na cidade de Campo Belo do Sul, Santa Catarina.
Dispensa de licitação para contratação de serviços de manutenção e reforma de mangueiras e bretes na localidade de Morro Agudo, interior
do município de Campo Belo do Sul, conforme demandados pela Secretaria Municipal de Agricultura, em conformidade com anexos, para
atender a necessidade do serviço público, no valor total de R$12.206,00 (doze mil e duzentos e seis reais).
A JUSTIFICATIVA:
A dispensa da licitação se justifica por ser valor inferior à R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) conforme a Lei 8.666/93.
DO VALOR:
A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global de R$ 12.206,00 (doze mil e duzentos e seis reais), pela contratação de serviços de
manutenção e reforma de mangueiras e bretes na localidade de Morro Agudo, interior do município de Campo Belo do Sul, ressaltando que
os pagamentos serão feitos de acordo com a proporção de entrega dos produtos adquirido, aos quais inclui as despesas relativas a tributos
Federais, Estaduais e Municipais, por ventura incidentes sobre a atividade contratada, fretes, deslocamentos, seguro contra acidente de
trabalho, e emolumentos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários. Respeitando também todas as regras de combate à Covid-19.
FORMA DE PAGAMENTO:
Os pagamentos deverão ser efetuados até 30 dias após a entrega e colocação do produto (portão de correr), mediante apresentação de
nota fiscal/fatura devidamente atestada, atendendo totalmente as especificações mínimas estabelecidas no Contrato. Não será concedida
antecipação de pagamento dos créditos relativos ao Contrato sem a devida entrega dos produtos, ainda que a requerimento da CONTRATADA.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
As despesas relativas a esta contratação correrão por conta de recursos de programas nas seguintes dotações orçamentaria:
Despesa 55
DO FORO:
As partes elegem com domicilio legal, a FORO da Comarca de Campo Belo Do Sul, Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer dúvidas, litígios decorrentes deste contrato, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja. Dispensa de licitação nº 035/2021, dos
procedimentos licitatórios, em consonância com a justificativa apresentada e autorizada.
Campo Belo Do Sul, Santa Catarina.
20 de outubro de 2021.
Claudiane Varela Pucci
Prefeita Municipal

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 36/2021

Publicação Nº 3359959

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 36/2021
PROCESSO DE LICITAÇÃO 84/2021
De 20 de outubro de 2021
DO OBJETO: aquisição por compra de materiais e serviços elétricos para uso na Praça da Cacimba e na Prefeitura Municipal, no município
de Campo Belo do Sul, abaixo descriminado, em conformidade com anexos, para atender a necessidade do serviço público.
Praça da Cacimba:
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

DESCRIÇÃO
Dvr Mhdx 1104 3t Intelbras
Fonte Colmeia 5 A
Fonte Speed Dome
Cabo de Camera
Cabo Blindado
Cabo PP 2x2,5
Caixa Provisoria
Tomada 10 A
Filtro de Linha
Plug
Fio 2,5
Balum
Conector P4
Conector BNC
Cabo de Rede
RJ 45

ASSINADO DIGITALMENTE

QUANTIDADE
01 unidade
01 unidade
01 unidade
50 metros
40 metros
40 metros
01 unidade
02 unidades
01 unidade
02 unidades
15 metros
01 unidade
04 unidades
06 unidades
10 metros
02 unidades

VALOR UNITÁRIO
R$1.937,00
R$168,00
R$180,00
R$2,25
R$3,25
R$8,00
R$51,00
R$6,50
R$35,00
R$6,00
R$2,60
R$47,50
R$5,00
R$5,00
R$3,50
R$2,00

VALOR TOTAL
R$1.937,00
R$168,00
R$180,00
R$112,50
R$130,00
R$320,00
R$51,00
R$13,00
R$35,00
R$12,00
R$39,00
R$47,50
R$20,00
R$30,00
R$35,00
R$4,00
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26
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
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Caixa Camera
Parafuso
Camera Bullet 1120
Camera Varifocal 3140 VF
Alca Perfomada
Armação 1x1 Completa
Pimentão
Engate Fio
Nobreak Xnb 1440
Mão de Obra

03
12
01
02
04
01
01
03
01
01

unidades
unidades
unidade
unidades
unidades
unidade
unidade
unidades
unidade
serviço

R$12,00
R$0,27
R$292,50
R$495,00
R$4,00
R$36,50
R$7,50
R$6,50
R$1.400,00
R$2.000,00

R$36,00
R$3,24
R$292,50
R$990,00
R$16,00
R$36,50
R$7,50
R$19,50
R$1.400,00
R$2.000,00

Camera Speed Dome 3120
Balum
Cabo Blindado
Cabo PP 2x2,5
Conector P4
Fonte Speed Dome
Caixa Provisoria
Tomada 10ª
Armação Completa
Alça Perfomada
Mão de Obra

01
01
50
50
01
01
01
01
02
02
01

unidade
unidade
metros
metros
unidade
unidade
unidade
unidade
unidades
unidades
serviço

R$4.109,00
R$47,50
R$3,25
R$8,00
R$5,00
R$180,00
R$51,00
R$6,50
R$36,50
R$4,00
R$1.000,00
Total R$13.977,74

R$4.109,00
R$47,50
R$162,50
R$400,00
R$5,00
R$180,00
R$51,00
R$6,50
R$73,00
R$8,00
R$.1.000,00

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL, pessoa jurídica de Direto Público, cadastrada no CNPJ: 82.777.319/0001-92, com sede
na Rua Major Teodósio Furtado, 30, Centro, nesta cidade de Campo Belo Do Sul – SC, neste ato representado pelo Srta. CLAUDIANE VARELA
PUCCI, Prefeita Municipal, brasileira, portadora do CPF nº 035.204.769-08, residente e domiciliado nesta cidade de Campo Belo do Sul-SC.
CONTRATADA:
KLEVERSON PUCCI FURTADO, CNPJ N° 15.301.767/0001-28, com sede na cidade de Campo Belo do Sul, Santa Catarina.
Dispensa de licitação para aquisição por compra de materiais e serviços elétricos para uso na Praça da Cacimba e na Prefeitura Municipal,
no município de Campo Belo do Sul, conforme demandados pela Secretaria Municipal de Administração, em conformidade com anexos, para
atender a necessidade do serviço público, no valor total de R$13.977,74 (treze mil e novecentos e setenta e sete reais e setenta e quatro
centavos).
A JUSTIFICATIVA:
A dispensa da licitação se justifica por ser valor inferior à R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) conforme a Lei 8.666/93.
DO VALOR:
A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global de R$ 13.977,74 (treze mil e novecentos e setenta e sete reais e setenta e quatro
centavos), pela aquisição por compra de materiais e serviços elétricos para uso na Praça da Cacimba e na Prefeitura Municipal, no município
de Campo Belo do Sul, ressaltando que os pagamentos serão feitos de acordo com a proporção de entrega dos produtos adquirido, aos
quais inclui as despesas relativas a tributos Federais, Estaduais e Municipais, por ventura incidentes sobre a atividade contratada, fretes,
deslocamentos, seguro contra acidente de trabalho, e emolumentos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários. Respeitando também
todas as regras de combate à Covid-19.
FORMA DE PAGAMENTO:
Os pagamentos deverão ser efetuados até 30 dias após a entrega e colocação do produto (portão de correr), mediante apresentação de
nota fiscal/fatura devidamente atestada, atendendo totalmente as especificações mínimas estabelecidas no Contrato. Não será concedida
antecipação de pagamento dos créditos relativos ao Contrato sem a devida entrega dos produtos, ainda que a requerimento da CONTRATADA.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
As despesas relativas a esta contratação correrão por conta de recursos de programas nas seguintes dotações orçamentaria:
Despesa 06
DO FORO:
As partes elegem com domicilio legal, a FORO da Comarca de Campo Belo Do Sul, Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer dúvidas, litígios decorrentes deste contrato, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja. Dispensa de licitação nº 036/2021, dos
procedimentos licitatórios, em consonância com a justificativa apresentada e autorizada.
Campo Belo Do Sul, Santa Catarina.
20 de outubro de 2021.
Claudiane Varela Pucci
Prefeita Municipal
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EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 37/2021

Publicação Nº 3359962

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 37/2021
PROCESSO DE LICITAÇÃO 85/2021
De 20 de outubro de 2021
DO OBJETO: contratação de empresa de engenharia para execução de serviços técnicos, compreendendo projetos de engenharia (arquitetônico, hidro sanitário, estrutural, 3D e elétrico), orçamentos, cronogramas e demais serviços de engenharia, abaixo descriminado, em
conformidade com anexos, para atender a necessidade da Administração Municipal.
ITEM

01

DESCRIÇÃO
Execução de serviços técnicos, compreendendo projetos de engenharia (arquitetônico, hidro sanitário, estrutural, 3D e elétrico), orçamentos, cronogramas e demais serviços de engenharia. Sendo os seguintes projetos: projeto
pavimentação da Rua Cecílio da Silva Mota; projeto de revitalização do Centro
de Eventos; projeto de revitalização Campo Municipal, com prazo de entrega
em até 60 dias.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

01

R$16.500,00

R$16.500,00

Total R$16.500,00

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL, pessoa jurídica de Direto Público, cadastrada no CNPJ: 82.777.319/0001-92, com sede
na Rua Major Teodósio Furtado, 30, Centro, nesta cidade de Campo Belo Do Sul – SC, neste ato representado pelo Srta. CLAUDIANE VARELA
PUCCI, Prefeita Municipal, brasileira, portadora do CPF nº 035.204.769-08, residente e domiciliado nesta cidade de Campo Belo do Sul-SC.
CONTRATADA:
SUELEN OLIVEIRA CARDOSO – ENGENHARIA – ME, CNPJ N° 24.076.215/0001-54, com sede na cidade de Campo Belo do Sul, Santa Catarina.
Dispensa de licitação para contratação de empresa de engenharia para execução de serviços técnicos, compreendendo projetos de engenharia (arquitetônico, hidro sanitário, estrutural, 3D e elétrico), orçamentos, cronogramas e demais serviços de engenharia. Sendo os seguintes projetos: projeto pavimentação da Rua Cecílio da Silva Mota; projeto de revitalização do Centro de Eventos; projeto de revitalização
Campo Municipal com prazo de entrega em até 60 dias, conforme demandados pela Administração Municipal, em conformidade com anexos,
para atender a necessidade do serviço público, no valor total de R$16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais).
A JUSTIFICATIVA:
A dispensa da licitação se justifica por ser valor inferior à R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) conforme a Lei 8.666/93.
DO VALOR:
A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), para contratação de empresa
de engenharia para execução de serviços técnicos, compreendendo projetos de engenharia (arquitetônico, hidro sanitário, estrutural, 3D e
elétrico), orçamentos, cronogramas e demais serviços de engenharia. Sendo os seguintes projetos: projeto pavimentação da Rua Cecílio da
Silva Mota; projeto de revitalização do Centro de Eventos; projeto de revitalização Campo Municipal com prazo de entrega em até 60 dias,
ressaltando que os pagamentos serão feitos de acordo com a proporção de entrega dos produtos adquirido, aos quais inclui as despesas
relativas a tributos Federais, Estaduais e Municipais, por ventura incidentes sobre a atividade contratada, fretes, deslocamentos, seguro
contra acidente de trabalho, e emolumentos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários. Respeitando também todas as regras de
combate à Covid-19.
FORMA DE PAGAMENTO:
Os pagamentos deverão ser efetuados até 30 dias após a entrega e colocação do produto (portão de correr), mediante apresentação de
nota fiscal/fatura devidamente atestada, atendendo totalmente as especificações mínimas estabelecidas no Contrato. Não será concedida
antecipação de pagamento dos créditos relativos ao Contrato sem a devida entrega dos produtos, ainda que a requerimento da CONTRATADA.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
As despesas relativas a esta contratação correrão por conta de recursos de programas nas seguintes dotações orçamentaria:
Despesa 06
DO FORO:
As partes elegem com domicilio legal, a FORO da Comarca de Campo Belo Do Sul, Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer dúvidas, litígios decorrentes deste contrato, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja. Dispensa de licitação nº 037/2021, dos
procedimentos licitatórios, em consonância com a justificativa apresentada e autorizada.
Campo Belo Do Sul, Santa Catarina.
20 de outubro de 2021.
Claudiane Varela Pucci
Prefeita Municipal
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Publicação Nº 3359963

EDITAL TOMADA DE PREÇOS
De 20 de outubro de 2021
TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS Nº 15/2021
PROCESSO LICITATORIO Nº 86/2021
DO PREÂMBULO:
O Município de Campo Belo Do Sul, Estado de Santa Catarina, situada na Rua Major Teodósio Furtado, 30, representada para todos os fins
de direito pela sua Prefeita Municipal, a Sra. Claudiane Varela Pucci, torna público, para conhecimento dos interessados que, observadas as
disposições da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO,
com adjudicação por menor preço GLOBAL com as condições e especificações constantes no presente edital.
I – DO LOCAL, DA DATA, DO HORÁRIO DA ABERTURA DO PROCESSO:
1.1. Os envelopes nº. 01 - Habilitação, nº. 02 – Proposta Comercial, bem como os documentos necessários para o Credenciamento, deverá
ser entregue até a data e horário abaixo determinado, a saber:
a) Data: 04 de novembro de 2021
b) Local: Prefeitura de Campo Belo do Sul
Setor de Licitações, localizado no 2º piso da Prefeitura Municipal, sito à Rua Major Teodósio Furtado nº. 30, Centro, Campo Belo do Sul,
Santa Catarina.
c) Credenciamento e entrega dos envelopes até: às 10h45min
d) Abertura do processo: às 11h
II – DO OBJETO:
2.1. Este edital tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e
equipamentos necessários) para construção de campo de grama sintética, no município de Campo Belo do Sul, conforme projeto, memorial
descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante e fundamental deste instrumento convocatório.
2.2.Os interessados deverão realizar vistoria do local onde serão realizados os serviços para verificação das condições da área, sendo que
a vistoria deverá ser feita acompanhada pela engenheira do município. Horário de 14:30hs às 16:30hs, dia 29/10/2021, mediante agendamento através do telefone (49) 3249.1133 setor de licitações ou pelo e-mail: licitacao@campobelodosul.sc.gov.br, Rua: Major Teodósio
Furtado, 30 – Campo Belo do Sul, SC.
III - DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DOS ENVELOPES:
No dia, hora e local designado neste Edital, item 1.1 letras a, b, c e d, na presença das licitantes e demais pessoas presentes à Sessão Pública, sendo recebidos os envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos exigidos para a habilitação e credenciamento, em
envelopes distintos, fechados, contendo na parte externa, a seguinte identificação:
A) NOME DA EMPRESA, CNPJ E ENDEREÇO, EMAIL, TELEFONE.
TOMADA DE PREÇO Nº 15/2021
PROCESSO Nº 86/2021
MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC
ENVELOPE Nº. 01 – HABILITAÇÃO
B) NOME DA EMPRESA, CNPJ E ENDEREÇO, EMAIL, TELEFONE.
TOMADA DE PREÇO Nº 15/2021
PROCESSO Nº 86/2021
MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC
ENVELOPE Nº. 02 - PROPOSTA COMERCIAL
3.1 - Todos os dados devem estar sem rasuras ou emendas.
3.1.1- Os envelopes deverão estar lacrados com cola evitando assim sua violação.
3.1.2- Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e documentação fora do prazo estabelecido neste Edital.
3.2- O recebimento dos envelopes da documentação, proposta comercial e credenciamentos acontecerão até dia 04 de novembro de 2021
às 10h45min devendo os mesmos serem protocolados, diretamente no Setor no Licitações, conforme item 1.1 .
IV - DO CREDENCIAMENTO:
4. – Para participação de representante da empresa proponente, no ato da abertura, o mesmo deverá apresentar (fora dos envelopes):
4.1. Procuração (Pública ou Particular) ou credenciamento modelo em anexo, ambos com firma reconhecida;
4.1.2 Documento de identificação de preferência com foto, o qual deve constar o número da Carteira de Identidade e CPF;
4.1.3-Contrato Social, Ato constitutivo, Estatuto ou Registro Comercial (no caso de empresa individual), com todas as alterações neles efetuadas, devidamente registrado, que poderá ser substituído por documento consolidado das alterações devidamente comprovado o último
registro no órgão próprio.
4.1.4-Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial ou por Cartório de Registro de Títulos de Pessoa Jurídica, expedida no máximo a 30
(trinta) dias da abertura dos envelopes que comprove o devido registro de todos os atos supramencionados (alterações contratuais), bem
como para comprovação do porte empresarial da participante, conforme disposto no artigo 8º, da Instrução Normativa DNRC nº 103/07;
4.1.4.1.-Os documentos descritos nos itens 4.1,4.1.2,4.1.3,4.1.4,, supra poderão ser apresentados em fotocópia, desde que a mesma esteja
devidamente autenticada em Cartório, ou por servidor da Administração Pública no Setor de licitações campo belo do sul ou através de
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autenticação digital, desde que os mesmos respeitem o prazo de validade e/ou o período de disponibilidade para verificação de sua validade.
4.2. No caso da necessidade de autenticação por servidor da Administração Pública Municipal, a empresa licitante deverá obrigatoriamente
solicitar ao Setor de licitações em até 30 minutos antes do horário estabelecido para o credenciamento e entrega dos envelopes, determinado no item 1.2- C deste edital.
4.3 - A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes específicos para atuar no certame, impedirá a
licitante de se manifestar no decorrer do certame.
4.4- Não será permitido o uso do telefone celular ou qualquer outro meio de comunicação no momento da licitação, haja vista que no subitem 5.1.1 do edital exige-se do representante da empresa poderes para a prática de todos os atos relativos ao certame.
V– DOS RECURSOS FINANCEIROS
5.1. Os recursos para atender as despesas do objeto do presente edital provirão da dotação orçamentária do exercício 2021,Conforme
repasse e contra partida financeira.
Recurso próprio
Repasse
VI – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6.1– Poderão participar da presente licitação todas as pessoas jurídicas legalmente autorizadas a atuarem do ramo pertinente ao objeto
desta licitação, que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital.
6.1.1 - Não poderão participar, direta e indiretamente, da presente licitação as empresas que:
6.1.2 - Se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionam no país;
6.1.3 Forem declaradas suspensas de contratar junto a qualquer órgão da Administração Pública;
6.1.4 Forem declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão da administração direta ou indireta Federal, Estadual ou Municipal;
6.1.5 O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
6.1.6 Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
6.2 O Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, independente do resultado do
procedimento licitatório.
VII – DA HABILITAÇÃO
7.1- Os interessados para poderem concorrer ao objeto do presente Edital deverão cadastrar-se até o dia da sessão de julgamento, o cadastramento se dará com os documentos abaixo que comporão o envelope nº. 01 - Habilitação:
7.11 Prova de regularidade de débitos relativos a Tributos Federais e à dívida ativa da União (Negativa ou com efeitos de Negativa), podendo
ser apresentada em conjunta ou individual;
7.1.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da proponente;
7.1.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da proponente;
7.1.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
7.1.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos
do artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
7.1.6 Alvará de Licença, Localização e Funcionamento da empresa ou Alvará Sanitário;
7.1.7 Declaração de Idoneidade conforme modelo no ANEXO;
7.1.8 Declaração da proponente, de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (conforme modelo
constante do Anexo, do presente edital) no ANEXO;
7.1.9 Contrato Social, Ato constitutivo, Estatuto ou Registro Comercial (no caso de empresa individual), com todas as alterações neles efetuadas, devidamente registrado, que poderá ser substituído por documento consolidado das alterações devidamente comprovado o último
registro no órgão próprio. (Dispensado no caso de apresentação durante a fase de Credenciamento).
7.1.10 CERTIDÃO Simplificada emitida pela Junta Comercial ou por Cartório de Registro de Títulos de Pessoa Jurídica, expedida no máximo a
30 (trinta) dias da abertura dos envelopes que comprove o devido registro de todos os atos supramencionados (alterações contratuais), bem
como para comprovação do porte empresarial da participante, conforme disposto no artigo 8º, da Instrução Normativa DNRC nº 103/07.
(Dispensada no caso de apresentação durante a fase de Credenciamento).
7.1.11 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), emitida via internet, com data de emissão não superior a 90
(noventa) dias no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
7.1.12 - Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo cartório distribuidor da comarca - sede da licitante, com data de expedida
no máximo a 60 (sessenta) dias da abertura dos envelopes da respectiva licitação, juntamente com a certidão de registros cadastrados no
sistema eproc. (ATENÇÃO: Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir de 1º/4/2019, as
certidões dos modelos "Cível" e "Falência, Concordata e Recuperação Judicial" deverão ser solicitadas tanto no sistema eproc quando no
SAJ. As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade.).
7.1.13 - As licitantes deverão apresentar atestado de vistoria dos locais de prestação de serviços, devidamente assinado pelo responsável
da empresa. O atestado será fornecido pelo setor de licitações do Município de Campo belo Do sul, localizado no piso térreo da Prefeitura
Municipal, sito à Rua Major Teodósio Furtado, nº. 30, Centro, Campo Belo Do Sul/SC, de segunda a sexta feira. As licitantes deverão entrar
em contato para marcar a visita, ou quaisquer outras dúvidas com relação à visita pelo telefone (49) 3249-1133.
7.1.14 – Certidão de Registro da empresa, constando o (s) responsável (eis) Técnico (s) no CREA/CAU.
7.1.15 - Certidão de Regularidade de pessoa física (s) responsável (eis) Técnico (s) no CREA/CAU.
7.1.16 Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível
superior, devidamente reconhecido pela entidade competente (CREA/CAU), o qual deverá ser apresentado juntamente com a referida comprovação.
a) A comprovação deverá ser feita:
1) com vínculo empregatício do profissional relacionado na alínea anterior, com a empresa, através de fotocópia autenticado da Carteira de
Trabalho, ou,
2) profissional contratado, sendo obrigatória à comprovação através da apresentação do Contrato firmado entre o Profissional e a empresa
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CONTRATANTE, ou,
3) através do contrato social ou ata de eleição, se o profissional for sócio.
7.1.17 - Atestado de responsabilidade técnica acompanhado da CAT Especifica (Certidão de Acervo Técnico Especifica emitido pelo CREA/
CAU) ou a RACT ( Registro de Atestado de Aptidão ou Capacidade Técnica emitida pelo CREA/CAU)por execução de obras ou serviços de
características semelhantes ao objeto licitado, em nome do profissional responsável técnico pela empresa.
7.1.17.2 - Apresentar no ato da assinatura do contrato a Certidão de Registro da empresa, constando o (s) responsável (eis) Técnico (s) no
CREA, com a chancela (visto) junto ao CREA/SC, quando se tratar de registro fora do Estado do local do certame.
7.1.18-Comprovante de aptidão (em nome do licitante) para desempenho de atividades pertinente e compatível em características do objeto
da licitação, mediante apresentação de atestado emitido por entidade pública ou empresa privada (com identificação do emitente, descrição
dos serviços executados e assinada por pessoa devidamente identificada, hábil a responder em nome do emitente), acompanhado da ART
, Acervo Técnico emitido pelo CREA/CAU, indicando que a proponente tenha executado serviço similar ou superior.
7.2 Todos os dados devem estar sem rasuras ou emendas.
7.3 O envelope deverá estar lacrado com cola evitando assim sua violação.
7.4 Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original ou por fotocópia previamente autenticada em Cartório, ou por
servidor da Administração Pública no Setor de licitações do Município de campo belo do sul ou através de autenticação digital, desde que
os mesmos respeitem o prazo de validade e/ou o período de disponibilidade para verificação de sua validade.
7.5 Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não precisa ser autenticado, podendo ser verificadas pela
internet.
7.5.1 Caso a validade não conste dos respectivos documentos, estes serão considerados válidos por um período de 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data de sua emissão, excetuando-se, na espécie o Alvará de localização e Funcionamento, quando o mesmo tiver prazo
de validade indeterminado..
7.5.2 Para participação de representante da empresa proponente, no ato da abertura desta licitação, o mesmo deverá realizar o CREDENCIAMENTO, conforme item 5.1.
7.6 Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome, e da mesma forma se for filial;
7.7 No caso de licitante filial, serão dispensados aqueles documentos que pela própria natureza jurídica ou em razão de centralização de
recolhimento, não puderem ser emitidos em seu nome; deverão os mesmos, entretanto, nesse caso, serem emitidos em nome da matriz,
sob pena da inabilitação da licitante;
7.8 REGULARIDADES ECONÔMICO-FINANCEIRAS (Art. 31 da Lei Federal nº 8.666/93)
a)Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei(ou seja com registro
em Junta Comercial), ás empresas constituídas no exercício, inclusive das que optaram pelo Simples, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data estabelecida para
apresentação dos Documentos nesta licitação , acostado das demonstrações:-Demonstração do Resultado do Exercício;-Demonstrações do
Resultado abrangente do período;-Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;-Demonstração dos Fluxos de Caixa;-Notas Explicativas. Para avaliar a situação financeira do proponente será considerado a Liquidez Geral (LG),Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
para o licitante que possuir índice igual ou superior a 1,00, que deverá ser demonstrado em documento próprio, devidamente assinado por
seu representante legal, aplicando-se as seguintes fórmulas:
LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRA,
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
*Liquidez Geral (LG) indica quanto à empresa possui em disponibilidade, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para
liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo período.
SG =ATIVO TOTAL_____________________________________,
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
*Solvência Geral(SG) expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos(totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve
além dos recursos líquidos, também os permanentes.
LC = ATIVO CIRCULANTE___,
PASSIVO CIRCULANTE
*Liquidez Corrente (LC) indica quanto à empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face
ao total de suas dívidas de curto prazo.
VIII – DAS RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
8.1. Encontram-se impedidos de participar do presente certame os interessados que estejam cumprindo as sanções dos incisos III e IV do
Artigo 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações posteriores.
8.1.1. Estejam sob o regime de falência decretada após o trânsito em julgado;
8.1.2. Que funcionem sob regime de consórcio ou grupo de empresas nacionais ou estrangeiras com subcontratação ou formas assemelhadas;
8.1.3. Que, entre os dirigentes, gerentes, acionistas ou detentoras de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controladores, responsáveis técnicos ou subcontratados, haja alguém que seja dirigente, funcionário ou servidor público do órgão licitante;
8.1.4. Os impedimentos caso existentes, deverão ser declarados pela empresa licitante, sob pena de responsabilidade administrativa e penais cabíveis, conforme legislação vigente.
IX – DAS PROPOSTAS:
9.1. O envelope nº. 02 - Proposta Comercial deverá conter:
9.1.1 - A proposta propriamente dita, redigida em português de forma clara e detalhada, sem emendas, assinada em seu final pelo representante legal da proponente e rubricada nas demais folhas, conterá:
9.1.1.1 - Razão social, endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual ou Municipal (se houver);
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9.1.1.2 - Número da Tomada de Preço e processo;
9.1.1.3 - Descrição do objeto da licitação, obedecidas às especificações constantes do memorial descritivo, projetos, e planilha orçamentária
com os valores ofertados (conforme anexos):
9.1.1.4 - Preço ofertado, em moeda corrente nacional, incluindo os tributos incidentes, não podendo os valores unitários e totais do orçamento apresentado ultrapassar os valores pré-definidos, deste edital;
9.1.1.5 - Validade da proposta: 60 dias, a contar da data da abertura do envelope proposta;
9.1.1.6 - Prazo de entrega: 03 (três) meses, contados da assinatura do Contrato.
9.1.1.7 - Informar o BDI (Benefício ou Bonificação e Despesas Indiretas) detalhado, aplicado ao custo do objeto licitado.
9.1.1.8- Local, data, assinatura e identificação do signatário.
9.1.1.9- Conter Nome do banco, número de conta corrente da licitante, agencia e cidade. Preferencialmente conta bancária em uma das
agências conveniadas com o município. A omissão destes dados não acarretará na desclassificação da proposta.
9.1.1.10 cronograma físico financeiro
9.1.1.11 Orçamento
9.1.1.12 QCI atualizado
X – DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE:
6. II
10.1 Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou microempresa, será beneficiado pelo que estabelece a Lei Complementar nº. 123/2006, no seu art. 43, desde que a mesma comprove seu porte conforme o subitem 5.1.3
10.2 .Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, as mesmas, o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
10.3.A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 10.2, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
10.4.Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
10.5.Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
10.6. Em caso de empate serão adotadas as providencias indicadas no artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06, conferindo o prazo de
dois dias úteis para apresentação da proposta.
10.6.1.Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 44, da Lei Complementar nº. 123/06, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
10.6.2.O disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº. 123/06 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
XI– DO JULGAMENTO:
11.1. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor preço global do objeto desta licitação.
11.1.1. O valor do objeto não poderá exceder ao previsto na planilha orçamentária em anexo neste edital.
11.2- No dia, local e hora designados no preâmbulo, na presença dos licitantes ou de seus representantes legais que comparecerem ao
ato, a comissão iniciará os trabalhos, examinando sua violação e sua descrição conforme edital, relativos á habilitação dos concorrentes,
documentos para o credenciamento, os quais serão rubricados pelos seus membros e representantes presentes, procedendo-se a seguir à
sua abertura.
11.3 – Havendo empresas inabilitadas na fase da habilitação o processo será paralisado para prazo recursal da decisão de habilitação para
dar início à abertura da fase de julgamento das propostas, conforme artigo 109 da lei federal nº. 8.666/93.
11.4 – A empresa inabilitada, por meio de renuncia expressa exarada por seu representante legal no momento da abertura dos envelopes,
poderá declarar que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando ainda ao prazo respectivo.
11.4.1 – A renúncia prevista no item 11.4 acarretará na continuidade do procedimento licitatório, independentemente de interrupção para
apresentação de recurso, oportunidade em que será promovida a abertura dos envelopes de proposta de preço das empresas habilitadas.
11.5. A comissão abrirá os envelopes de proposta dos licitantes habilitados, procedendo ao respectivo julgamento de acordo, exclusivamente. Com os fatores e critérios estabelecidos neste edital.
11.6 - Depois de abertos os envelopes, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas quaisquer providências
posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões.
11.7 - As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros e representantes dos licitantes presentes, procedendo-se à leitura das
mesmas;
11.8 - As propostas que apresentarem erros manifestos de cálculos serão corrigidas automaticamente pela comissão;
11.9. Critérios de julgamento:
11.9.1 - Desclassificação:
11.9.1.1 - Serão desclassificadas as propostas que:
a) não obedecerem as condições estabelecidas no edital;
b) apresentarem preços manifestantes inexequíveis ou excessivos;
c) será considerado preço excessivo aquele que estiver acima do praticado no mercado ou fixado por autoridade competente;
11.9..2 - Classificação:
11.9.2.1 - As propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pela comissão, que fará a classificação por preço global, levando-se em
conta exclusivamente o menor preço.
11.9.3. Adjudicação e homologação:
11.9.3.1 - A comissão fará a adjudicação à primeira classificada.
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11.9.3.2 - Adjudicado o objeto, a comissão, depois de decorrido o prazo de interposição de recurso ou julgado o mesmo, submeterá os autos
à autoridade competente para deliberação quanto à homologação da adjudicação.
11.10. Se todas as empresas na fase de habilitação forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá
fixar aos licitantes novo prazo para reapresentação das mesmas de acordo com artigo 48 § 3º da Lei Federal nº. 8.666 de junho de 1993.
XII– EXECUÇÃO DO OBJETO:
12.1 – O prazo de início das obras e dos serviços será a partir da data de assinatura da Ordem de Serviço, e sua conclusão deverá ocorrer
em até 03 (três) meses, para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) para construção de
campo de grama sintética, no município de Campo Belo do Sul, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais
anexos que fazem parte integrante deste Instrumento o convocatório.
XIII– DO PAGAMENTO:
13.1 - O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul, após a aceitação do bem, pela CONTRATANTE, após a realização de medições, e os valores apurados serão pagos de acordo com a apresentação de
documentação fiscal que deverá ser devidamente atestada pela administração.
13.1.1 - Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir de sua reapresentação.
13.1.2- O pagamento será efetuado na conta bancária especificada pela licitante na proposta comercial, que deverá ser expressa no corpo
da nota fiscal ou outro documento anexo a esta.
XIV – DAS GARANTIAS DO SERVIÇO:
14.1. A licitante vencedora deverá oferecer Garantia dos serviços pelo período de 05 (cinco) anos, nos termos do novo Código Civil Brasileiro,
independente do Termo de recebimento definitivo, ficando a adjudicatária responsável, neste período pela obra, sendo obrigada a reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os serviços e obra empreitada, toda vez que forem apontados vícios ou irregularidades pelo Município, contados da data do recebimento definitivo do objeto contratado.
XV – DAS SANÇÕES:
15.1. No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução, total ou parcial, a Contratante reserva-se o direito de
rescindir o contrato e aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 5 (cinco) dias sobre o valor do contrato, além
das demais sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93; ou seja:
15.1.1. Advertência;
15.1.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, com prazo não superior a 02
(dois) anos.
15.1.3. Multa rescisória de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato pela rescisão.
XVI – DOS RECURSOS:
16.1. Dos atos da Administração praticados no presente Edital, cabem os recursos previstos no artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93 os
quais, se interpostos, deverão observar o disposto nos incisos e parágrafos do mesmo artigo.
16.2. Os recursos deverão ser protocolados junto ao setor de protocolos, aos cuidados da Comissão de Licitações, em duas vias sendo a
segunda via devolvida no ato, como recibo.
16.3. Não serão considerados os recursos que se baseiam em aditamento ou modificações da proposta, bem como sobre matéria já decidida
em grau de recurso.
16.4. Interposto o recurso, dele será dada ciência às licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis;
16.5. É vedada a apresentação de mais de um recurso sobre a mesma matéria pela mesma empresa;
16.6. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, por escrito, aos interessados.
XVII– DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU RETIRADA DO DOCUMENTO EQUIVALENTE:
17.1. O proponente vencedor deverá assinar o instrumento contratual ou retirar o documento equivalente no prazo de até 05 (cinco) dias
consecutivos, a partir do comunicado expedido pela Administração.
17.2. Nos termos do § 2o, do Art. 64 da Lei Federal no 8.666/93 poderá a Administração, quando o convocado se recusar a assinar o contrato
ou retirar o documento equivalente, no prazo estabelecido, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo
em igual prazo e nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto aos preços ou revogar a licitação, independentemente da
cominação estabelecida pelo Art. 81, da legislação citada.
XVIII – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA:
18.1. A empresa vencedora obriga-se a:
18.1.1. Prestar Garantia de execução .
18.1.2 - Aceitar acréscimos ou supressões que o MUNICÍPIO solicitar, até o limite permitido pelo parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Federal
nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores;
18.1.3 - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes á legislação fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos
que a qualquer título causar á Prefeitura Municipal de campo belo do sul e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta licitação, respondendo por si e seus sucessores.
18.1.4 - Realizar a obra no máximo de até 03 (três) meses.
18.1.5 - Responsabilizar-se pelo fornecimento de todo material, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução dos serviços, bem
como encargos, taxas e outras despesas.
18.1.6 - Manter, durante toda a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação
exigidas no ato convocatório.
18.1.7 - Manter, os seus empregados utilizando os equipamentos de segurança necessários à realização dos serviços, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que for considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da Prefeitura Municipal de
campo belo do sul;
18.1.8- Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 318

quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura
Municipal de Campo belo do sul;
18.1.9 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, obrigando-se a atender de imediato todas as reclamações
a respeito da qualidade das obras e serviços executados;
18.1.10 - Registrar o Contrato e Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA, na forma da legislação pertinente;
18.1.11 - Permitir o livre acesso da FISCALIZAÇÃO da Prefeitura Municipal de Campo belo do sul ao local dos serviços, acatando ordens,
sugestões e determinações adotadas.
18.1.12 - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com os serviços, inclusive no tocante aos seus empregados e
prepostos.
18.1.13 - Providenciar a remoção contínua de entulho e detritos acumulados no local da obra, bem como o transporte para local apropriado
e autorizado pelo poder público;
18.1.14 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;
18.1.15 - Solicitar autorização prévia do Contratante para os serviços a serem executados fora do horário comercial (noite, finais de semana
e feriados), com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para a devida autorização e acompanhamento da Fiscalização. Todo o
ônus decorrente das horas extras e noturnas conforme a CLT correrão por conta da CONTRATADA;
18.1.16 - Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta contratação, sem autorização expressa da administração.
18.1.17 - Devolver à fiscalização da CONTRATANTE todo o material e/ou equipamento em condições de uso, retirados do local dos serviços
e não reutilizado.
18.1.18 - A empresa vencedora deverá emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução da obra, devidamente conferida
pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA - e quitada, as quais serão recolhidas pela contratante.
18.1. 19 Qualquer alteração nos serviços ou materiais que sejam executados sem prévia consulta à Prefeitura Municipal de Campo belo do
sul, não serão consideradas para efeitos de medição.
XIX - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 19.1. Reservar-se do direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos seus
interesses, anular ou revogar em todo ou em parte a presente licitação.
19.2. Efetuar os pagamentos de acordo com o especificado deste edital.
19.3. Exigir que a CONTRATADA cumpra com o exposto neste edital.
19.4 Não será aceito por esta prefeitura, procurações para pagamento de credores da CONTRATADA.
XX – DA VIGÊNCIA: 20.1. O objeto da licitação tem vigência de 120 dias até a entrega da obra, a contar da assinatura do termo contratual.
XXI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
21.1. Recomendam-se às licitantes que estejam no local marcado, com antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto;
21.2. Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, as licitantes farão constar em sua documentação endereço, número de telefone.
21.3. Os casos omissos serão resolvidos conforme disposições da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
21.4. No interesse da Prefeitura Municipal, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser:
a) adiada a abertura da licitação;
b) alteradas as condições do Edital, obedecido ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei Federal nº. 8.666/93.
21.5 - A Prefeitura Municipal de Campo belo do sul revogará ou anulará esta licitação nos termos do Art. 49 da Lei Federal n. 8.666, de 21
de junho de 1993.
21.6 - Não serão admitidas a esta licitação empresas suspensas ou impedidas de licitar, bem como as quais estiverem em regime de falência
ou concordata.
21.7 - São peças integrantes do presente edital:
ANEXO I - Declaração de Idoneidade (Anexado no lado interno do envelope nº. 01-HABILITAÇÃO);
ANEXO II - Carta de Credenciamento (Anexado ao lado externo dos envelopes);
ANEXO III - Planilha orçamentária;
ANEXO IV – Planilha cronograma físico-financeiro;
ANEXO V - Minuta do Contrato;
ANEXO VI– Diário de Obra
ANEXO VII – Modelo de Declaração/Atestado de Vistoria (Anexado no lado interno do envelope nº. 01-HABILITAÇÃO);
– Memorial descritivo.
ANEXO VIII- Declaração da proponente, de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (conforme modelo constante do Anexo, do presente edital);
21.8 Quaisquer pedidos de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital deverão ser dirigidas à Prefeitura Municipal no endereço anteriormente citado, pelo telefone (049) 3249-1133 ou ainda pelo e-mail licitacao@campobelodosul.sc.gov.
br em até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura da LICITAÇÃO.
ANEXO IX – Declaração que não possui em seu quadro servidor publica.
21.9. Fica a licitante ciente de que a simples apresentação da documentação e proposta implicará aceitação das condições estabelecidas
neste edital.
21.10.Para impugnação do edital os interessados deverão trazê-lo em até cinco dias úteis da data fixada para recebimento das propostas,
de acordo com o artigo 41, §2º, da Lei federal nº. 8.666/93.
21.11. Eventuais impugnações ao edital deverão ser dirigidas ao Prefeito Municipal e protocoladas, por escrito, à Prefeitura Municipal de
campo belo do sul/SC, com a identificação completa da empresa autora da impugnação, assinatura de seu representante legal e cópia simples do documento que comprove esta condição.
E para fornecer conhecimento do presente edital, é o mesmo publicado em resumo no mural Público Municipal, disponibilizado na íntegra
no site www.campobelodosul.sc.gov.br. do município de Campo Belo do Sul/ SC.
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Campo Belo do Sul, 20 de outubro de 2021.
CLAUDIANE VARELA PUCCI
Prefeita Municipal
ANEXO I
TOMADA DE PREÇO Nº 15/2021
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preço nº 15/2021,
instaurado pela Prefeitura Municipal de CAMPO BELO DO SUL, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder
Público, em qualquer de suas esferas.
Por expressão da verdade, firmamos a presente.
local-------------------------------------, ----- de -------------- de 2021.
Carimbo da Empresa identificando a Razão Social, CNPJ.
e Assinatura do Responsável Legal (nome, cargo, RG, CPF).
ANEXO II
TOMADA DE PREÇO Nº 15/2021
CREDENCIAMENTO
Através da presente, credenciamos o (a) Sr. (a) ----------------------------------------, portador (a) da Cédula de Identidade nº. --------------------------, e CPF sob nº. ------------------------------ , a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de CAMPO BELO DO SUL/
SC, na modalidade Tomada de Preço nº 15/2021, na qualidade de RESPONSAVEL LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em
nome da empresa -----------------------------------------------------------------, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição
de recurso e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.
local-------------------------------------, ----- de -------------- de 2021.
Carimbo da Empresa identificando a Razão Social, CNPJ.
e Assinatura do Responsável Legal (nome, cargo, RG, CPF)
COM FIRMA RECONHECIDA
ANEXO V
MINUTA DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇO Nº 15/2021
Contrato nº. XX/2021
Processo nº. 86/2021
Tomada de Preço nº 15/2021
Termo de contrato que entre si celebram o Município de Campo Belo do Sul (SC), e a empresa ___________, tendo por objeto a contratação
de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) para construção de
campo de grama sintética, no município de Campo Belo do Sul, com fornecimento de material e mão de obra, conforme projeto memorial
descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante deste Instrumento o convocatório,no Município de Campo
Belo Do Sul/SC.
Pelo presente instrumento contratual, que firmam o MUNICÍPIO DE campo belo do sul, inscrito no CNPJ sob o no 82.777.319/0001-92, com
paço municipal na Rua Major Teodósio furtado, nº. 30 Município de campo belo do sul, Estado de Santa Catarina, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeita Municipal, o Senhorita Claudiane Varela Pucci, no uso da atribuição que
lhe confere poderes, e do outro lado, a empresa _________, inscrita no CNPJ sob o no ____ e inscrição Estadual nº. _______, estabelecida
na _____________, município de __________, Estado de _________, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, neste ato
representada pelo (a) Senhor (a) __________, inscrito no CPF sob o no __________, portador da Carteira de Identidade no __________,
resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do processo de licitação, modalidade Tomada de Preços no 10/2021- PMCBS, regido pela
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO, E DESCRIÇÃO:
1.1.O objeto do presente contrato consiste na contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários), para construção de campo de grama sintética, no município de Campo Belo do Sul, com fornecimento
de material e mão de obra, conforme projeto memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante
deste Instrumento o convocatório, no Município de CAMPO BELO DO SUL/SC,conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE ENTREGA E DO LOCAL:
2.1. A CONTRATADA compromete-se, com relação ao disposto na cláusula primeira, a realizar o objeto licitado, dentro de no máximo até
03 (três) meses, para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários para construção de campo de
grama sintética, no município de Campo Belo do Sul, com fornecimento de material e mão de obra, conforme projeto memorial descritivo,
planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante deste Instrumento o convocatório, no Município de CAMPO BELO DO
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SULSC, após a realização de medições, devendo ser expedida nota fiscal.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL:
3.1. Fazem parte deste contrato, os seguintes documentos, cujo teor é de conhecimento das partes contratantes: Proposta da Contratada,
Edital de Tomada de Preços no 15/2021, Planilha de quantitativos, Homologação, além das normas e instruções legais vigentes no país,
que lhe forem atinentes.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO:
4.1. O preço do contrato tem como certo e ajustado o valor global da proposta de R$ ------------------, correspondente ao objeto total descrito e caracterizado na cláusula primeira do presente instrumento.
4.2. O preço constante do caput desta Cláusula, inclui o BDI e compreende todas as despesas concernentes à execução da obra contratada,
incluindo fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios,
licenças inerentes às especialidades, tributos e tudo o mais necessário à perfeita e completa execução do objeto deste contrato.
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO:
5.1 - O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de CAMPO BELO DO SUL, a crédito
do beneficiário no prazo de até 30(TRINTA) dias corridos da data de aceitação do bem, pela CONTRATANTE, após a realização de medições, e os valores apurados serão pagos de acordo com a apresentação de documentação fiscal que deverá ser devidamente atestada pela
administração.
5.1.1 - Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir de sua reapresentação.
5.1.2- O pagamento será efetuado na conta bancária especificada pela licitante na proposta comercial, que deverá ser expressa no corpo
da nota fiscal ou outro documento anexo a esta.
CLÁUSULA SEXTA – DAS DESPESAS E RECURSOS:
6.7. Os recursos para atender as despesas do objeto do presente edital provirão da dotação orçamentária do exercício 2021 – conforme
repasse e contrapartida financeira.
Recurso próprio
Repasse
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS MULTAS E PENALIDADES:
7.1. Pelo não cumprimento das condições estabelecidas no presente contrato, a Contratada fica sujeita, a critério da Administração e, garantida a defesa prévia, às penalidades previstas no art. 87, incisos e parágrafos, da Lei Federal nº. 8.666/93.
7.1.1 - Pela falta injustificada do fornecimento do objeto, ficará a Contratada sujeita a multa de 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor
total da obrigação.
7.1.2 - Se a falta do objeto for superior a 10 (dez) dias, a multa será em dobro.
7.1.3 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, Administração poderá, garantida defesa prévia, aplicar à Contratada as sanções previstas
nos incisos I, III e IV do artigo 87 da Lei Federal que rege este instrumento e multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado.
7.1.4 - Ocorrendo multas, estas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.
7.1.5 - A aplicação da multa fica condicionada à prévia defesa da Contratada, que deverá ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis,
contados da respectiva notificação.
CLÁUSULA OITAVA – DA FORÇA MAIOR:
8.1. No caso de impossibilidade de cumprimento por parte da CONTRATADA do previsto neste contrato, devido à força maior, conforme
definido legalmente, for temporariamente impedida de cumprir total ou parcialmente suas obrigações, deverá comunicar o fato ao CONTRATANTE e ratificar por escrito em até 05 (cinco) dias essa comunicação, descrevendo as ocorrências.
Parágrafo primeiro - As obrigações contratuais da CONTRATADA serão suspensas enquanto perdurar a situação.
Parágrafo segundo - O CONTRATANTE e a CONTRATADA, reciprocamente não serão responsáveis, por atrasos de qualquer natureza, causados por motivos de força maior.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO:
9.1. A rescisão contratual poderá ser:
9.1.1 - Determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores;
9.1.2 - A inexecução total ou parcial do presente enseja sua rescisão pela Administração, com as consequências previstas nos itens 11.1 a
11.1.3 deste Edital;
9.1.3 - Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no
processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;
9.1.4 - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, sem que haja
culpa da proponente vencedora, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA:
10.1. A empresa vencedora obriga-se a:
10.1.1 - Aceitar acréscimos ou supressões que o MUNICÍPIO solicitar, até o limite permitido pelo parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Federal
nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores;
10.1.2 - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes á legislação fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos
que a qualquer título causar á Prefeitura Municipal de CAMPO BELO DO SUL e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta licitação,
respondendo por si e seus sucessores.
10.1.3 - Realizar a obra no máximo de até 03 (três) meses, a contar da assinatura do contrato.
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10.1.4 - Responsabilizar-se pelo fornecimento de todo material, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução dos serviços, bem
como encargos, taxas e outras despesas.
10.1.5 - Manter, durante toda a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação
exigidas no ato convocatório.
10.1.6 - Manter, os seus empregados utilizando os equipamentos de segurança necessários à realização dos serviços, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que for considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da Prefeitura Municipal de
CAMPO BELO DO SUL;
10.1.7- Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura
Municipal de campo belo do sul;
10.1.8 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, obrigando-se a atender de imediato todas as reclamações
a respeito da qualidade das obras e serviços executados;
10.1.9 - Registrar o Contrato e Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA, na forma da legislação pertinente;
10.1.10 - Permitir o livre acesso da FISCALIZAÇÃO da Prefeitura Municipal de campo belo do sul ao local dos serviços, acatando ordens,
sugestões e determinações adotadas.
10.1.11 - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com os serviços, inclusive no tocante aos seus empregados e
prepostos.
10.1.12 - Providenciar a remoção contínua de entulho e detritos acumulados no local da obra, bem como o transporte para local apropriado
e autorizado pelo poder público;
10.1.13 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;
10.1.14 - Solicitar autorização prévia do Contratante para os serviços a serem executados fora do horário comercial (noite, finais de semana
e feriados), com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para a devida autorização e acompanhamento da Fiscalização. Todo o
ônus decorrente das horas extras e noturnas conforme a CLT correrão por conta da CONTRATADA;
10.1.15 - Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta contratação, sem autorização expressa da administração.
10.1.16 - Devolver à fiscalização da CONTRATANTE todo o material e/ou equipamento em condições de uso, retirados do local dos serviços
e não reutilizado.
10.1.17 – A contratada deverá adotar e manter atualizadas todas as ocorrências da obra, em razão da execução do contrato, no DIÁRIO
DE OBRA, em Anexo a este edital.
10.1.18 - A empresa vencedora deverá emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução da obra, devidamente conferida
pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA - e quitada, as quais serão recolhidas pela contratante.
10.1.19 Qualquer alteração nos serviços ou materiais que sejam executados sem prévia consulta à Prefeitura Municipal de campo belo do
sul, não serão consideradas para efeitos de medição.
10.1.20 CADASTRO ESPECIFICO DO INSS(CEI) NO CASO DE OBRAS,NA FORMA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE(inciso XII,art 64 do decreto
n°127/11 e anexo X da in n° TC 14/12).
10.1.21 A liberação da ultima parcela do pagamento fica condicionada a apresentação:
-Termo de recebimento definitivo,
-Apresentar todas as quitações de taxas referentes á obra e ser responsável pela legalização da obra junto aos órgão oficiais,
-Apresentar certidão negativa expedida pelo INSS, referente ao objeto deste edital concluído ou protocolo de pedido de encerramento no
cadastro especifico do INSS(CEI).
-Comprovação atualizada de recolhimento de INSS,FGTS E ISS do período ,referente a obra.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:
11.1. Reservar-se do direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos seus interesses, anular ou revogar em todo ou em parte a
presente licitação.
11.2. Efetuar os pagamentos de acordo com o especificado no item “5” desta minuta de contrato.
11.3. Exigir que a CONTRATADA cumpra com o exposto nesta minuta de contrato
11.4 Não será aceito por esta prefeitura, procurações para pagamento de credores da CONTRATADA.
11.5 Nomear fiscal responsável pelo contrato, sendo que o mesmo deverá preencher Diário de obra, para manter atualizadas todas as
ocorrências da obra.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:
12.1. O recebimento do objeto contratado dar-se-á mediante termo próprio, assinado pelas partes, após a verificação de que a obra se
encontra pronta e em condições de ser recebida.
12.2. O recebimento definitivo será feito após vistoria que comprove a adequação da obra às cláusulas contratuais, mediante termo próprio,
assinado pela Fiscalização, designada para tal fim, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.
12.3. O recebimento definitivo não exclui da Contratada a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, nem a ética profissional
pela execução do objeto licitado.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS
13.1. Garantia dos serviços pelo período de 05 (cinco) anos, nos termos do novo Código Civil Brasileiro, independente do Termo de recebimento definitivo, ficando a Adjudicatária responsável, neste período pela obra, sendo obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os serviços e obra empreitada, toda vez que forem apontados vícios ou irregularidades
pelo Município, contados da data do recebimento definitivo do objeto contratado.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
14.1. Este contrato e o Edital de Tomada de preços nº. 10/2021- PMCBS e seus anexos são complementares entre si, qualquer detalhe
mencionado num e omitido no outro será considerado especificado e válido.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO:
15.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de CAMPO BELO DO SUL, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir questões resultantes da ou relativas à aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera administrativa.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VIGÊNCIA:
16.1. Este contrato entra em vigor na data de sua assinatura, até a entrega da obra.
E, por estarem acordes, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente CONTRATO, bem como
observar fielmente outras disposições legais e regulamentares pertinentes, firmando-o em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
Campo Belo Do Sul (SC), ----- de ------------- de 2021.
CONTRATADA:
Assinatura do responsável legal pela empresa
CPF nº. -------------------------------CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL
TESTEMUNHAS :
1ª ____________________________ 		
2ª ____________________________
Nome: 						Nome:
CPF nº. 						CPF nº.
ANEXO VI
TOMADA DE PREÇO Nº 15/2021
DIARIO DE OBRA
ENTIDADE/ÓRGÃO
EMPREITEIRA
OBRA
FOLHA:
DATA:
PRAZO CONTRATUAL:
DECORRIDO:
DIAS
DIAS
TEMPO:
MANHÃ: BOM ( ) CHUVA ( )
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA:
(Serviços executados, solicitação de providências, observações)
Rubrica da Empreiteira:

N.º CONTRATO:
RESTANTE:
DIAS

CIDADE:
N.º OPERÁRIOS:
TARDE: BOM ( ) CHUVA ( )
ANOTAÇÕES DO (A) FISCAL DO CONTRATO:
(Determinações de correções e outras providências)
Rubrica da Fiscalização:

TOMADA DE PREÇO Nº 15/2021
MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA
Declaramos que o(a) senhor(a) .................................... , portador(a) da cédula de identidade nº ....................... ,representante da
empresa .................................... , inscrita no CNPJ sob o nº .............................. , com sede .....................................N° .........
,..........................................-SC.,
compareceu na data abaixo indicada e realizou vistoria nos locais para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) para construção de campo de grama sintética, no município de Campo Belo do Sul, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante e fundamental deste instrumento convocatório, no Município
de Campo Belo do Sul, de acordo com o a Tomada de Preço nº 15/2021 instrumento convocatório.
Certificamos que a pessoa acima identificada recebeu todas as informações pertinentes aos serviços, estando ciente do grau de dificuldade
relativo ao objeto da presente licitação, não podendo alegar dúvidas futuras que possam prejudicar a execução dos mesmos.
Campo belo do sul/SC, .... de ........................... de 2021.
Setor de Engenharia
Município de Campo Belo do Sul
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Representante da empresa:
1) ____________________________________
ANEXO VIII
TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2021
DECLARAÇÃO
(Razão Social da Empresa) ----------------------------, inscrita no CNPJ nº. ------------------, por intermédio de seu representante legal Senhor
(a): -------------------------------, portador (a) da Carteira de Identidade nº. ----------- CPF nº. -------------------- DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº. 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva:
Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
-------------------------------------, ----- de -------------- de 2021
Carimbo da Empresa identificando a Razão Social, CNPJ.
e Assinatura do Responsável Legal (nome, cargo, RG, CPF).
ANEXO IX
DECLARAÇÃO SOBRE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA
Declaro sob as penas da lei que a empresa                , vencedora do processo licitatório nº                , no âmbito do contrato
de repasse nº                 , não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de
sociedade de economia mista do ente licitante.
Local, Data
Representante Legal da Empresa Contratada
Nome:
CPF:
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Campo Erê
Prefeitura
EXTRATO DE EDITAL PP 46/2021
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ
PROCESSO LICITATÓRIO N° 1320/2021
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE EDITAL

Publicação Nº 3359397
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E92E1C643BC8DD8CED7EFB9190EB8BDC6C08218B

O MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ, SC, representado por sua Prefeita Sra. ROZANE BORTONCELLO MOREIRA, TORNA PÚBLICO que até às
08:30 horas do dia 04 de novembro de 2021, o Pregoeiro Oficial do Município, estará recebendo as propostas dos interessados no objeto
do Processo Licitatório n° 1320/2021 na modalidade de Pregão Presencial Nº 46/2021, tipo menor Menor preço - Unitário por Item para
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EVENTUAL, POR MEIO DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E
VAN PARA ATENDER POSSÍVEIS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO SOLICITADAS PELA ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE
SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL., ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme especificado neste Edital . Fundamentado na Lei
8.666/93, Lei 10.520/2002, suas alterações, Decreto Municipal 703/2015, LC 147/2014, e demais normas pertinentes. Demais informações,
serão fornecidas pelo Departamento de Licitações, localizado no Centro Administrativo Municipal, sito à Rua 1º de Maio, 736, em Campo
Erê, Estado de Santa Catarina, de segunda a sexta-feira no horário das 7h30 às 11h30 e das 13h15 às 17h15 e no e-mail licitacao@campoere.sc.gov.br - Campo Erê - SC, 20 de outubro de 2021. Gilmar Fior de Medeiros – Pregoeiro Oficial // ROZANE BORTONCELLO MOREIRA
- Prefeita Municipal.
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Canoinhas
Câmara Municipal
RESOLUÇÃO N.º 1122/2021

Publicação Nº 3359289

RESOLUÇÃO Nº 1.122, de 19/10/2021
AUTORIZA VIAGEM AO EXTERIOR
A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Canoinhas, nos termos do Art. 26, inciso Vl, da Lei Orgânica do Município – LOM, promulga
a seguinte:
RESOLUÇÃO
Art. 1º Fica autorizado o Vereador Wilmar Sudoski ausentar-se do país, no perído de 27 de outubro de 2021 a 05 de novembro de 2021,
para tratar de interesses particulares.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Canoinhas, 19 de outubro de 2021.
Vereador Gilmar Martins
Presidente
Vereador Willian Godoy 		
Primeiro Secretário 		

Vereadora Zenilda Lemos
Segunda Secretária
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Capinzal
Prefeitura
PMC CONTRATO 0188/2021 - I.C.D. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA
INFRAESTRUTURA VIÁRIA LTDA

Publicação Nº 3357415

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
EXTRATO CONTRATUAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato Nº..: 0188/2021
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Contratada...: I.C.D. INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATER
Valor ............ : 57.200,00 (cinq-enta e sete mil e duzentos reais)
Vigência ....... : Início: 19/10/2021 Término: 19/10/2022
Licitação ...... : PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 71/2021
Processo_Licitatório....: 000115 / 2021
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais para Sinalização de Vias Públicas a serem utilizadas em diversos locais do Município de
Capinzal/SC. Com Recursos Próprios
Capinzal, 19 de Outubro de 2021

PMC CONTRATO 0189/2021 - WILIAN SCHMOELLER - ME

Publicação Nº 3357420

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
EXTRATO CONTRATUAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato Nº..: 0189/2021
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Contratada...: WILIAN SCHMOELLER
Valor ............ : 359.935,50 (trezentos e cinq-enta e nove mil novecentos e trinta e cinco reais e cinq-enta centavos)
Vigência ....... : Início: 19/10/2021 Término: 19/10/2022
Licitação ...... : PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 71/2021
Processo_Licitatório....: 000115 / 2021
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais para Sinalização de Vias Públicas a serem utilizadas em diversos locais do Município de
Capinzal/SC. Com Recursos Próprios
Capinzal, 19 de Outubro de 2021

PMC CONTRATO 0190/2021 - WILLIAN PABLO LAMPERTI

Publicação Nº 3357423

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
EXTRATO CONTRATUAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato Nº..: 0190/2021
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Contratada...: WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME
Valor ............ : 30.430,00 (trinta mil quatrocentos e trinta reais)
Vigência ....... : Início: 19/10/2021 Término: 19/10/2022
Licitação ...... : PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 71/2021
Processo_Licitatório....: 000115 / 2021
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais para Sinalização de Vias Públicas a serem utilizadas em diversos locais do Município de
Capinzal/SC. Com Recursos Próprios
Capinzal, 19 de Outubro de 2021
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Publicação Nº 3356582

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
EXTRATO CONTRATUAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Aditivo Nº ..... : TA 004/2021 C123 - Contrato Nº: 0123/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Contratada...: VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
Vigência ....... : Início: 19/10/2021 Término: 10/12/2021
Licitação ...... : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 4/2020 Processo_Licitatório....: 00073 / 2020
Objeto .......... : O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de vigência atual do contrato para mais 45 (quarenta e cinco) dias, a
contar da data de 26/10/2021, com término em 10/12/2021, conforme solicitação da Secretaria de Infraestrutura - MEM. 150/2021, demais documentos e
Parecer Jurídico nº 290/2021, que seguirão anexados ao referido Processo Licitatório.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Câmara Municipal
PROJETO DE LEI Nº 0027, DE 27 DE SETEMBRO DE 2021 - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
FINAL (CCJ

Publicação Nº 3358848

Parecer nº 51/2021
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final (CCJ)

PROJETO DE LEI Nº 27/2021
(Do Executivo)
Ementa: Dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Cultura e dá outras providências.
RELATÓRIO
O Projeto foi protocolado no dia 27 de setembro do corrente ano e lido na Sessão Plenária
do dia 28 do mesmo mês, sendo posteriormente encaminhado às comissões competentes.
O Projeto deu entrada nesta Comissão na reunião do dia 18 de outubro, oportunidade em
que fora designado o relator.
VOTO
A viabilidade jurídica do projeto está evidenciada em orientação técnico-jurídica, uma vez
que o projeto respeita as normas atinentes à competência e iniciativa, bem como não
apresenta qualquer vício de ordem material ou formal.
Ante o exposto, este relator vota favoravelmente à aprovação do projeto em análise pela
Comissão e pela sua regular tramitação até deliberação em plenário.
Enio José Paggi
Relator
PARECER
Os Vereadores que compõem a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, por
unanimidade de votos, decidiram aprovar o referido projeto, seguindo o voto do relator.
Sala das Comissões,18 de outubro de 2021.

Presidente: Tiago de Oliveira Luz (PDT)
Relator: Enio José Paggi (PP)
Membro: Gilmar Junior da Silveira (PL)
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PROJETO DE LEI Nº 0028, DE 27 DE SETEMBRO DE 2021 - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
FINAL (CCJ

Publicação Nº 3358852

Parecer nº 50/2021
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final (CCJ)

PROJETO DE LEI Nº 28/2021
(Do Executivo)
Ementa: Institui o Plano Municipal de Cultura, do Município de Capinzal – SC, e dá outras
providencias.
RELATÓRIO
O Projeto foi protocolado no dia 27 de setembro do corrente ano e lido na Sessão Plenária
do dia 28 do mesmo mês, sendo posteriormente encaminhado às comissões competentes.
O Projeto deu entrada nesta Comissão na reunião do dia 18 de outubro, oportunidade em
que fora designado o relator.
VOTO
A viabilidade jurídica do projeto está evidenciada em orientação técnico-jurídica, uma vez
que o projeto respeita as normas atinentes à competência e iniciativa, bem como não
apresenta qualquer vício de ordem material ou formal.
Ante o exposto, este relator vota favoravelmente à aprovação do projeto em análise pela
Comissão e pela sua regular tramitação até deliberação em plenário.
Gilmar Junior da Silveira
Relator
PARECER
Os Vereadores que compõem a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, por
unanimidade de votos, decidiram aprovar o referido projeto, seguindo o voto do relator.
Sala das Comissões,18 de outubro de 2021.

Presidente: Tiago de Oliveira Luz (PDT)
Membro: Enio José Paggi (PP)
Relator: Gilmar Junior da Silveira (PL)
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PROJETO DE LEI Nº 0029, DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
FINAL (CCJ

Publicação Nº 3358853

Parecer nº 49/2021
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final (CCJ)

PROJETO DE LEI Nº 29/2021
(Do Executivo)
Ementa: Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio entre o Município de Capinzal e
outros Municípios, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, na
forma que especifica.
RELATÓRIO
O Projeto foi protocolado no dia 04 de outubro do corrente ano e lido na Sessão Plenária
do dia 05 do mesmo mês, sendo posteriormente encaminhado às comissões competentes.
O Projeto deu entrada nesta Comissão na reunião do dia 18 de outubro, oportunidade em
que fora designado o relator.
VOTO
A viabilidade jurídica do projeto está evidenciada em orientação técnico-jurídica, uma vez
que o projeto respeita as normas atinentes à competência e iniciativa, bem como não
apresenta qualquer vício de ordem material ou formal.
Ante o exposto, este relator vota favoravelmente à aprovação do projeto em análise pela
Comissão e pela sua regular tramitação até deliberação em plenário.
Tiago De Oliveira Luz
Relator
PARECER
Os Vereadores que compõem a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, por
unanimidade de votos, decidiram aprovar o referido projeto, seguindo o voto do relator.
Sala das Comissões,18 de outubro de 2021.

Relator: Tiago de Oliveira Luz (PDT)
Membro: Enio José Paggi (PP)
Membro: Gilmar Junior da Silveira (PL)
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PROJETO DE LEI Nº 0030, DE 04 DE OUTUBRO DE 2021 - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
FINAL (CCJ

Publicação Nº 3358854

Parecer nº 48/2021
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final (CCJ)

PROJETO DE LEI Nº 30/2021
(Do Executivo)
Ementa: Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 91.000,00
(noventa e um mil reais), no orçamento vigente.
RELATÓRIO
O Projeto foi protocolado no dia 04 de outubro do corrente ano e lido na Sessão Plenária
do dia 05 do mesmo mês, sendo posteriormente encaminhado às comissões competentes.
O Projeto deu entrada nesta Comissão na reunião do dia 18 de outubro, oportunidade em
que fora designado o relator.
VOTO
A viabilidade jurídica do projeto está evidenciada em orientação técnico-jurídica, uma vez
que o projeto respeita as normas atinentes à competência e iniciativa, bem como não
apresenta qualquer vício de ordem material ou formal.
Ante o exposto, este relator vota favoravelmente à aprovação do projeto em análise pela
Comissão e pela sua regular tramitação até deliberação em plenário.
Enio José Paggi
Relator
PARECER
Os Vereadores que compõem a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, por
unanimidade de votos, decidiram aprovar o referido projeto, seguindo o voto do relator.
Sala das Comissões,18 de outubro de 2021.

Presidente: Tiago de Oliveira Luz (PDT)
Relator: Enio José Paggi (PP)
Membro: Gilmar Junior da Silveira (PL)
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Publicação Nº 3358857

RESUMO DA SESSÃO ORDINÁRIA
19 DE OUTUBRO DE 2021
● Aprovada Ata nº 3.125, de 2021, referente à Sessão Ordinária virtual do dia 13/10/2021.
● Leitura dos ofícios expedidos e recebidos.
● Deu entrada na Casa e lido na Sessão:
- Projeto de Resolução nº 03, de 2021, de autoria da Mesa Diretora, que altera e acrescenta dispositivos da Resolução nº 04, de 07 de
dezembro de 2005, que estabelece o Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Capinzal.
à O Projeto foi encaminhado a Assessoria Jurídica para análise e parecer.
● Aprovado:
- Requerimento nº 34, de 2021, de autoria do Vereador Enio José Paggi, solicitando licença das funções de vereança para tratar de assuntos
particulares, no período de 1º de novembro de 2021 a 30 de novembro de 2021.
- Requerimento nº 35, de 2021, de autoria do Vereador Jairo Luiz Hoffmann, solicitando licença das funções de vereança para tratar de
assuntos particulares, no período de 1º de novembro de 2021 a 30 de novembro de 2021.
- Requerimento nº 36, de 2021, de autoria do Vereador Gilmar Junior da Silveira, solicitando licença das funções de vereança para tratar de
assuntos particulares, no período de 1º de novembro de 2021 a 30 de novembro de 2021.
- Projeto de Lei nº 23, de 2021, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 638.050,00 (seiscentos e trinta e oito mil
e cinquenta reais), no orçamento do Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Capinzal e Ouro – SIMAE, para pagamento das despesas
correntes relativas à administração, bem como, manutenção e operação técnica do sistema de água e esgoto.
- Requerimento nº 33, de 2021, de autoria do Vereador Gilmar Junior da Silveira, solicitando ao DEINFRA - Superintendência Regional do
Meio Oeste, a fim de que promova tapa buracos da SC 150 que liga Capinzal a Piratuba, e limpeza das caneletas (valas) que liga Capinzal
a Joaçaba.
● Expediente dos Vereadores: Indicações: o Vereador Jairo Luiz Hoffmann solicitou tachões na Rua Fiorindo Luvison, Loteamento João
Evangelista Parizotto, próximo à residência do Senhor Hélio Perreira Duarte e reparos e ajustes com reposição no calçamento das Ruas
Luiz Gonzaga Betim e João Ferrari no Loteamento Lar Imóveis. O Vereador Gilmar Junior da Silveira solicitou rodízio plantão 24 horas para
atendimento dos munícipes entre as farmácias do nosso município. O Vereador Enio José Paggi solicitou inclusão de disciplina relativa à
educação financeira e empreendedorismo na rede municipal de ensino.
● Palavra Livre.
● Convocação dos Vereadores para Sessão Ordinária, no dia 26 de outubro de 2021, às 18h30min.
● O Vídeo da Sessão está disponível no site www.camaracapinzal.sc.gov.br no Link “TV Câmara”, pela página do Facebook: https://www.
facebook.com/cmvcoficial/?fref=ts eYoutube: https://www.youtube.com/channel/UCPckMKQPWEUVbP9QMOJ-dfw.
Câmara de Vereadores, 20 de outubro de 2021.
Vereador Rafael Edgar Tonial
Presidente
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Capivari de Baixo
Prefeitura
EXTRATO CONTRATO Nº 38/2021/PMCB (PAV.ALFA

Publicação Nº 3358361

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
EXTRATO CONTRATUAL
--------------------------------------------------------------------------------------------Contrato Nº..: 38/2021/PMCB
Contratada..: PAVIMENTADORA ALFA LTDA
Vigência.......: Início: 18/10/2021 Término: 31/12/2021.
Licitação......: Tomada de Preço n° 02/2021/PMCB
Dotação........ 175/2021 (Código reduzido)
Objeto..........: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A TOTAL
EXECUÇÃO (COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO-DEOBRA) DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NA
RUA DA LIBERDADE, TRECHO 02, BAIRRO SANTA LÚCIA,
CONFORME
MEMORIAL
DESCRITIVO,
ORÇAMENTO,
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PROJETO E DEMAIS
ANEXOS
AO
EDITAL-------------------------

Capivari de Baixo, 18 de outubro de 2021.
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Catanduvas
Prefeitura
PORTARIA 10403-2021

Publicação Nº 3360054

PORTARIA P/10403/2021, de 15.10.2021
“Admite temporariamente,
ELIZANDRA GORCZICZAK D’AVILA”
Dorival Ribeiro dos Santos, Prefeito Municipal de Catanduvas, no uso das atribuições que a lei lhe confere e na forma do artigo 37, IX, da
Constituição Federal, combinado com o artigo 2º, IV, da Lei Municipal nº 2.255, de 28 de abril de 2010 e a Lei Municipal nº 2.347/2012, de
08 de fevereiro de 2012. Edital de Chamada Pública n° 16/2021 de 13 de outubro de 2021,
RESOLVE:
ADMITIR, por necessidade dos serviços da Administração Pública Municipal ELIZANDRA GORCZICZAK D’AVILA, para o Cargo de Técnica
em Enfermagem, Nível CE-36-A, 40 horas semanais, em caráter emergencial e por prazo determinado, no Quadro de Pessoal da Secretaria
Municipal de Saúde, com os vencimentos de lei.
Período de contratação: 16 de outubro de 2021 a 07 de dezembro de 2021.
Catanduvas, 15 de outubro de 2021.
Dorival Ribeiro dos Santos
Prefeito Municipal
Ato Anterior: P/10269/2021

PORTARIA 10404-2021

Publicação Nº 3360059

PORTARIA P/10404/2021, de 18.10.2021
“Demite, antes do termo final de contratação temporária,
ANDRE ALVES DRUN NETO”
Dorival Ribeiro dos Santos, Prefeito Municipal de Catanduvas, no uso das atribuições que a Lei lhe confere e na forma do artigo 38, I, da Lei
Complementar Municipal nº 19/02, de 04.01.2002,
RESOLVE:
DEMITIR, a pedido do (a) Servidor (a), ANDRE ALVES DRUN NETO, ocupante do Cargo Agente de Serviços Gerais, Nível CE-06A, 40 horas
semanais, contratado(a) em caráter excepcional, no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Este ato tem seus efeitos a partir da presente data , quando o(a) Servidor(a) deixa de exercer suas funções, cessando os efeitos da Portaria
P/10297/2021.
Catanduvas, 18 de outubro de 2021.
Dorival Ribeiro dos Santos
Prefeito Municipal
Ato Anterior: P/10297/2021
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Caxambu do Sul
Prefeitura
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 042-2021 PCS

Publicação Nº 3359083

MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL – SC
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 042/2021 PCS
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2021 PCS
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENÉTICO (SÊMEN) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES CONFORME LEI 1429/2018, de acordo com as especificações constantes no Anexo “A” do Processo licitatório nº 092/2021 PCS, modalidade de
Pregão Presencial SRP nº 026/2021 PCS.
Vencedor: SEMEX DO BRASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 00.593.476/0001-83;
Assinatura da Ata: 20/10/2021;
Validade da Ata: 20/10/2022;
Valor da Ata: 14.000,00 (Quatorze mil reais)
Caxambu do Sul - SC, em 20 de outubro de 2021.
NELSON LUIZ MARTINELLI
Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Agricultura e Meio Ambiente

DECRETO Nº 139/2021

Publicação Nº 3358349

DECRETO Nº 139/2021
"Dispõe sobre ponto facultativo e dá outras providências."
GLAUBER BURTET, Prefeito Municipal do Município de Caxambu do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e, com fundamento no artigo 71, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município;
Considerando dia 02 de novembro de 2021 “FINADOS”.
DECRETA:
Art. 1º. Fica instituído PONTO FACULTATIVO, nas Repartições Públicas Municipais, no dia 01 de novembro de 2021.
Art. 2°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se e publique-se
Caxambu do Sul/SC, 20 de outubro de 2021.
GLAUBER BURTET
Prefeito Municipal
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HOMOLOGAÇÃO PP 026/2021 PCS

Publicação Nº 3358976

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 895A3D9D8ABB4083DD44F297DD1E6910B694F4D1
Pág
1 / 1
MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL - CNPJ: 83.021.816/0001-29
Compras e Contratos
Termo Homologação - Termo de Homologação Próprio

Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 2096 Ano - Minuta - Licitação: 2021 Número Minuta - Licitação: 94 codigoCliente: 2096 anoMinuta: 2021 cotaCredenciamento: 0

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão
Para Aquisição de Bens
26/2021
Processo Administrativo: 92/2021

Ao Sr(a). tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada pela TEXTO JURÍDICO DA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO NÃO CADASTRADO..
Homologo
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Pregão nº. 26/2021, o(s) participante(s):
72362 - SEMEX DO BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Item Produto
1

Unidade Marca

SÊMEN BOVINO DA RAÇA JERSEY, COM PROVA
PELAB BASE AMERICANA OU DAIRY BULLS, NÃO
INFERIOR A ABRIL DE 2021; JPI MAIOR OU IGUAL A
80; LEITE MAIOR OU IGUAL A 800 LIBRAS;
GORDURA MAIOR OU IGUAL A 20 LIBRAS;
PROTEÍNA MAIOR OU IGUAL A 20 LIBRAS;
COMPOSTO DE ÚBERE MAIOR OU IGUAL A 10;
TIPO MAIOR OU IGUAL A 1; VIDA PRODUTIVA
MAIOR OU IGUAL A 3;CCS MENOR OU IGUAL A 3,00

DOSE

SEMEX

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

700

R$20,00

R$14.000,00

Total do Fornecedor:

R$14.000,00

Total Geral:

R$14.000,00

Caxambu do Sul, 20 de outubro de 2021.

de forma digital
NELSON LUIZ Assinado
por NELSON LUIZ
MARTINELLI:573 MARTINELLI:57371938968
Dados: 2021.10.20 14:30:42
71938968
-03'00'
___________________________________
NELSON LUIZ MARTINELLI
Secretário
CPF: 573.719.389-68

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04
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Celso Ramos
Prefeitura
76/2021

Publicação Nº 3358614

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS/SC
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL: 49/2021
PROCESSO: 76/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 353F7A50ED99D1F7D8CAC99A2AFBEC5184F19019

353F7A50ED99D1F7D8CAC99A2AFBEC5184F19019
A Prefeitura Municipal de Celso Ramos, torna público que encontra-se aberto o Edital de PREGÃO PRESENCIAL 76/2021, tipo MENOR PREÇO
P/ITEN objetivando o AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRASSON DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE
AGRICULTURA. DE ACORDO COM AS CONDIÇOES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS.
. Entrega da documentação e proposta até as 14 horas do dia 04/11/2021, na SALA DE LICITAÇOES.
Informações pelo fone 49-3547-1211 – setor de Licitações.
Celso Ramos, 18 de Outubro 2021.
LUIZANGELO GRASSI – PREFEITO MUNICIPAL
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Cerro Negro
Prefeitura
AVISO PREGÃO ELETRÔNICO 020-2021 - TRATOR
MUNICÍPIO DE CERRO NEGRO - SC
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021

Publicação Nº 3358657

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 13341CD2E4013150D748C0BF12DF28B27AD16498

Objeto: Aquisição de um trator agrícola de pneus, novo, através da Emenda Parlamentar Impositiva nº 0631/2020.
Forma de Pregão: Eletrônico
Tipo: Menor Preço Por Item.
Recebimento das propostas: até as 09h45min, do dia 05/11/2021.
Início da Sessão: dia 05/11/2021, às 10h00min, no endereço eletrônico www.bll.org.br, horário de Brasília – DF.
Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados nos sites www.bll.org.br e www.cerronegro.
sc.gov.br link “Licitações”. Quaisquer informações adicionais poderão ser obtidas no Departamento de Licitações e Compras do Município de
Cerro Negro, situado à Rua Orides Delfes Furtado, 739, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 09h às 12h e das 13h30 às 17h, ou pelo fone (0**49)
3258-0000.
Cerro Negro, SC, 20 de outubro de 2021.
ADEMILSON CONRADO
Prefeito de Cerro Negro
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Chapadão do Lageado
Prefeitura
DECRETO N° 100, DE 20.10.2021

Publicação Nº 3358669

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
DECRETO N° 100, DE 20.10.2021
Abre crédito adicional suplementar e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pelo Art.3º, III “a”, da Lei n° 0745 de
21.12.2020,
DECRETA:
Art. 1° Por conta do provável excesso de arrecadação na fonte de recurso 103 (Atenção Básica) no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fica aberto um crédito suplementar na seguinte dotação do Orçamento Vigente:
06 – Fundo Municipal de Saúde
01 – Divisão do Fundo de Saúde
10 – Saúde
301 – Atenção Básica
11 – Saúde – Prioridade é Você
103 – Atenção Básica
3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
2.062 - Execução e Manutenção do Programa Saúde da Família e PACS ..... R$ 150.000,00
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 20 de outubro de 2021.
Vorli Chiquio
Prefeito Municipal em Exercício

DECRETO N° 101, DE 20.10.2021

Publicação Nº 3358673

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
DECRETO N° 101, DE 20.10.2021
Abre crédito adicional suplementar e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pelo Art.3º, III “a”, da Lei n° 0745 de
21.12.2020,
DECRETA:
Art. 1° Por conta do provável excesso de arrecadação na fonte de recurso 116 (Transferência de Convênios – Outros – Tesouro – Exercício
Corrente) no valor de R$ 10.335,85 (dez mil, trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), fica aberto um crédito suplementar
na seguinte dotação do Orçamento Vigente:
10 – Secretaria do Meio Ambiente e Turismo
02 – Divisão de Turismo
23 – Comercio e Serviços
695 – Turismo
19 – Turismo e Desenvolvimento
116 – Transferência de Convênios – Outros – Tesouro – Exercício Corrente
4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
2.077 – Divulgação do Potencial Turístico do Município ............................ R$ 10.335,85
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 20 de outubro de 2021.
Vorli Chiquio
Prefeito Municipal em Exercício
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Publicação Nº 3358681

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
DECRETO N° 102, DE 20.10.2021
Abre crédito adicional suplementar e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pelo Art.3º, III “b”, da Lei n° 0745 de
21.12.2020,
DECRETA:
Art. 1° Por conta do provável excesso de arrecadação na fonte de recurso 90 (Recursos Ordinários – Orçamentos Municipais) no valor de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), fica aberto um crédito suplementar na seguinte dotação do Orçamento Vigente:
07 – Secretaria da Agricultura
01 – Divisão de Agricultura
20 – Agricultura
606 – Extensão Rural
12 – Agricultura Sustentável
90 – Recursos Ordinários – Orçamentos Municipais
4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
1.026 - Aquisição de máquinas e veículos ..................................................... R$ 2.500,00
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 20 de outubro de 2021.
Vorli Chiquio
Prefeito Municipal em Exercício
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Chapecó
Prefeitura
DECRETO 41.366

Publicação Nº 3359658

DECRETO Nº. 41.366, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Dispõe sobre exoneração(a) de servidor(a) público(a) municipal e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do art. 77 da Lei
Orgânica do Município de Chapecó, e,
CONSIDERANDO o Memorando n° 77.965/2021,
DECRETA :
Art. 1º Fica exonerado(a), a partir de 25 de outubro de 2021, a pedido, o(a) servidor(a) público(a) municipal JOSEANE CRISTINA DOMINGUES, matrícula n° 80582, ocupante do cargo de Fiscal de Posturas.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 20 de outubro de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 41.367

Publicação Nº 3359662

DECRETO Nº. 41.367, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Concede Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição ao(à) servidor(a) público(a) municipal.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais de acordo com o inciso IV do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó, conforme o disposto no art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e artigo 10, §7º da Emenda
Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019 e art. 21-B e 21-J da Lei Complementar nº 131/2001, e
CONSIDERANDO o Memorando n° 78.081/2021,
DECRETA:
Art. 1º Fica concedida Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição, ao(à) servidor(a) público(a) municipal MARIA DE FÁTIMA DA
ROSA, ocupante do cargo efetivo de Médico, matrícula n° 11893, lotada na Secretaria de Saúde, CPF nº 690.694.920-91, RG nº 6.850.137,
a partir de 01 de outubro de 2021, com proventos integrais, ou seja, 100% da totalidade da remuneração do cargo efetivo.
Parágrafo único. O reajustamento do benefício será na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos
servidores em atividade (com paridade).
Art. 2º Fica declarado vago e sem lotação na Administração Municipal, 01 (um) cargo de provimento efetivo de Médico, em face da aposentadoria de sua titular MARIA DE FÁTIMA DA ROSA.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 20 de outubro de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 004/2021 ATO 07 DIVULGA A DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES
DA PROVA OBJETIVA E O GABARITO DEFINITIVO

Publicação Nº 3359133

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 004/2021
ATO 07
DIVULGA A DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA E O GABARITO DEFINITIVO
João Rodrigues, Prefeito de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, juntamente com a Comissão Municipal do
Processo Seletivo, TORNA PUBLICO, para o conhecimento dos interessados, com base nos pareceres da banca julgadora Unoesc, atendendo
os dispositivos e normas estabelecidas no Edital 004/2021, resolve:
Nº da questão
08

Cargo
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
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FUNDAMENTAÇÃO:
Considerando a Lei 2436 de 21 de setembro de 2017 a Estratégia Saúde da família eSF é composta minimamente por médicos preferencialmente da especialidade medicina de família e comunidade, enfermeiro preferencialmente especialista em saúde da família, auxiliares de enfermagem e ou técnicos de
enfermagem. Demais profissionais não fazem parte da composição mínima.
Poderão agregar outros profissionais como dentistas, auxiliares de saúde bucal e ou técnicos de saúde bucal, agentes comunitários de saúde e agentes de
combate às endemias. Neste caso as equipes de Saúde Bucal (eSB): Modalidade que pode compor as equipes que atuam na atenção básica, constituída
por um cirurgião-dentista e um técnico em saúde bucal e/ou auxiliar de saúde bucal. Os profissionais de saúde bucal que compõem as equipes de Saúde
da Família (eSF) e de Atenção Básica (eAB) e de devem estar vinculados à uma UBS ou a Unidade Odontológica Móvel, podendo se organizar nas seguintes modalidades:
Modalidade I: Cirurgião-dentista e auxiliar em saúde bucal (ASB) ou técnico em saúde bucal (TSB) e; Modalidade II: Cirurgião-dentista, TSB e ASB, ou
outro TSB.
Desta forma a questão 8 na alternativa A está incorreta, pois a mesma afirma que todos os profissionais descritos compõem a equipe mínima. O que não
está correto pois poderá acrescer ou não os demais profissionais se achar necessário, utilizando o formato com acréscimo de outras modalidades.
DECISÃO: Portanto o gabarito letra D está correto com o comando da questão.
Nº da questão
Cargo
Resultado
11
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA
FUNDAMENTAÇÃO:
A questão pede quem criou o SUS
O SUS foi um Programa criado a partir da Constituição Federal de 1988.
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo
com as seguintes diretrizes:
I –Descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II – Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
III – Participação da comunidade.
§ 1 O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
BRASIL. Constituição. República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.
Porém a operacionalização do programa, ou seja, a organização está na Lei 8080/90 na qual o texto da Lei versa – O texto da lei não fala que foi criado o
Sistema único de Saúde e sim: Lei 8080/90. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
BRASIL. Lei 8080 de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, DF,19 de set. 1990.
DECISÃO: Portanto o gabarito letra D está correto com o comando da questão.

1. Diante dos julgamentos dos Recursos apresentados, considera-se como Gabarito Final, o Gabarito Preliminar divulgado através do Ato 06.
Chapecó(SC), 21 de outubro de 2021
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

LEI 7.548

Publicação Nº 3358506

LEI Nº 7.548 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021
Dispõe sobre a instalação em praças e parques públicos de brinquedos adaptados e equipamentos especialmente desenvolvidos para lazer e
recreação de crianças com deficiência e/ou portadoras de mobilidade reduzida e necessidades especiais, no âmbito do Município de Chapecó
e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPECÓ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de
Chapecó aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:
Art. 1º Os playground´s instalados em jardins, parques, clubes, áreas de lazer e áreas abertas ao público em geral, ainda que localizados em
propriedade privada e de uso público, deverão conter brinquedos adaptados para crianças portadoras de deficiência, mobilidade reduzida
e com necessidades especiais.
Art. 2º Os eventos do calendário municipal que contenham atividades destinadas ao público infantil deverão contar com atividades recreativas inclusivas para crianças portadoras de deficiência, mobilidade reduzida e com necessidades especiais.
Art. 3° As estruturas de acessibilidade para atender as pessoas com deficiência nos locais descritos no artigo 1°, deverão atender os padrões
da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
Art. 4° Fica autorizada a instalação de equipamentos especialmente desenvolvidos para o lazer e recreação de crianças portadoras de
necessidades especiais, nas praças e parques públicos no âmbito do Município de Chapecó, visando sua integração com outras crianças e
inclusão social.
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Art. 5° Na instalação dos equipamentos referidos no artigo 4°, o Poder Executivo priorizará as praças e os parques que possibilitem o acesso
e atendimento do maior número de crianças portadoras de necessidades especiais.
§ 1° A disponibilização e instalação dos equipamentos adaptados serão feitas de forma gradativa, de acordo com a disponibilidade financeira
do Poder Executivo.
§ 2° Os locais mencionados na presente Lei deverão ser sinalizados com placas indicativas com a seguinte informação: “Dispõe de brinquedos para crianças com deficiência ou com mobilidade reduzida”, e contar com acesso adequado para crianças portadoras de necessidades
especiais.
Art. 6° As praças, parques e locais afins de que trata esta Lei, deverão contar com rampas adequadas para o acesso das pessoas com
deficiência.
Art. 7° O poder Executivo regulamentará a presente Lei no que couber.
Art. 8° As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 20 de outubro de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

LEI 7.549

Publicação Nº 3358510

LEI Nº 7.549 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021
Denomina via pública no Município de Chapecó.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPECÓ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de
Chapecó aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada de Estrada Municipal Itelvino da Silva, a EMC 330, situada na Linha Faxinal dos Rosas, que inicia na Linha Faxinal
dos Rosas e vai até o Contorno Viário Extremo Oeste.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 20 de outubro de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR 732

Publicação Nº 3358505

LEI COMPLEMENTAR Nº 732, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021
Dispõe sobre a alteração de dispositivos da Lei Complementar nº 638, de 12 de setembro de 2018 e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPECÓ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de
Chapecó aprovou e fica sancionada a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º O inciso VI do art. 2º da Lei Complementar nº 638, de 12 de setembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:
“VI - maus-tratos: toda e qualquer ação praticada com animal que implique em sofrimento e morte desnecessária, abandono, crueldade,
desleixo, ausência ou inadequação de água, alimentação ou abrigo, tortura, uso em excesso para trabalho, uso em trabalho quando doente,
ferido ou maltratado, submissão a experiências pseudocientíficas, mutilação e tatuagens para fins estéticos, utilização de coleira de choque
e enforcador pontiagudo, ausência de cuidados veterinários, forma inadequada e cruel de adestramento, corridas e rinhas de cães e outras
práticas que possam causar sofrimento físico ou emocional, medo, estresse, angústia, patologias ou morte;”
Art. 2º O artigo 7º da Lei Complementar nº 638, de 12 de setembro de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º É de responsabilidade dos tutores a manutenção dos Animais de estimação em perfeitas condições de alojamento, alimentação,
saúde e bem-estar, bem como as providências relativas a acidentes ocorridos com estes, tais como atendimento veterinário, remoção e
destinação adequada do cadáver em caso de óbito e dos dejetos produzidos e depositados pelos mesmos nas vias ou logradouros públicos.
§ 1º Os cuidados referidos no caput deste artigo deverão perdurar durante toda a vida do animal, sendo de responsabilidade dos tutores,
inclusive, promover o controle populacional por meio de métodos recomendados pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária.
§ 2º A responsabilidade civil de que trata esta lei abrange o ressarcimento de todas as despesas decorrentes do atendimento veterinário,
que correrão às expensas dos tutores ou terceiros responsáveis pelas condutas de maus-tratos, conforme art. 2º, em favor da Administração
Pública Municipal ou de particulares, independentemente das penalidades previstas no capítulo VII desta Lei.”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 20 de outubro de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3359839

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
LEI Nº 7.544 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021
Altera o Art. 1º da Lei nº 4.196, de 6 de setembro de 2000.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPECÓ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de
Chapecó aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:
Art. 1º O Artigo 1º da Lei nº 4.196, de 6 de setembro de 2000. passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica declarado de utilidade pública o Conselho Escolar da Escola Básica Municipal Linha Campinas, inscrito no CNPJ sob nº
78.481.264/0001-00, com sede e foro no Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 08 de outubro de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

Câmara Municipal
PORTARIA Nº 133/21

Publicação Nº 3358765

Portaria Nº 133/21
Dispõe sobre o estorno de pagamentos com cheques não compensados.
CONSIDERANDO a existência de cheques não compensados dos exercícios de 2015 e 2017 e a necessidade da realização de conciliações
bancárias;
CONSIDERANDO a Lei nº7.357, de 2 de setembro de 1985, que dispõe em seu art.59 que prescrevem em 6 (seis) meses, contados do dia
em que o obrigado pagou o cheque ou do dia em que foi demandado;
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, art.1º, que dispõe do prazo de 5(cinco) anos para prescrição da
dívida dos entes públicos;
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPECÓ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1° Fica autorizado o estorno de pagamentos com cheques não compensados de nº 014010/2015 no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e nº 900845/2017 no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais).
Art.2º Os valores estornados serão transferidos para o Executivo Municipal.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Presidente, em 15 de outubro de 2021
JOÃO MARIA MARQUES ROSA
Presidente

Texto

PORTARIA Nº 134/21

Publicação Nº 3359454

Portaria Nº 134/21
Regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para estabelecer critérios de enquadramento dos bens de
consumo no âmbito do Poder Legislativo de Chapecó, nas categorias “comum” e “luxo”.
O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE CHAPECÓ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º. Esta Portaria estabelece critérios de enquadramento dos bens de consumo nas categorias de qualidade “comum” e “luxo”, adquiridos
para suprir as demandas da estrutura do Poder Legislativo de Chapecó.
Art. 2º. Para efeitos desta Portaria, considera-se:
I - bem de consumo: todo material que atenda a, pelo menos, um dos seguintes critérios:
a) durabilidade: em uso normal, perde ou tem reduzidas as suas condições de uso, no prazo de 2 (dois) anos;
b) fragilidade: possui estrutura sujeita à modificação, por ser quebradiça ou deformável, caracterizando-se pela irrecuperabilidade e/ou
perda de sua identidade;
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c) perecibilidade: sujeito a modificações químicas ou físicas que levam à deterioração ou à perda de suas condições de uso com o decorrer
do tempo;
d) incorporabilidade: destinado à incorporação a outro bem, ainda que suas características originais sejam alteradas, de modo que sua
retirada acarrete prejuízo à essência do bem principal;
e) transformabilidade: adquirido para fins de transformação, na utilização como matéria-prima ou matéria intermediária para a geração de
outro bem.
II- bem de consumo de categoria “comum”: aquele que contém apenas os requisitos necessários e suficientes ao atendimento das demandas do órgão ou da entidade adquirente.
III- bem de consumo de categoria “luxo”: aquele que se revela superior, identificável por meio de características tais como ostentação,
opulência, forte apelo estético ou requinte, às quais extrapolam os requisitos estritamente necessários ao atendimento das demandas do
órgão ou da entidade adquirente.
Art. 3º. Os bens de consumo a serem adquiridos deverão ser de categoria “comum”, com amparo em justificativas aptas a demonstrar sua
essencialidade.
Art. 4º. É vedada a aquisição de bens de consumo enquadrados na categoria “luxo”, nos termos do disposto nesta Portaria.
Art. 5º. Não será enquadrado na categoria “luxo” aquele bem de consumo que, mesmo considerado na definição do inciso III do art. 2º:
I - for adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem de consumo enquadrado na categoria “comum” de mesma natureza; ou
II - tenha as características superiores justificadas, excepcionalmente, em face da estrita atividade do órgão ou da entidade.
Art. 6º. O Setor de Compras e Licitações deverá identificar os bens de consumo de luxo constantes nos documentos de formalização de demandas, devendo justificar suas conclusões por escrito, podendo solicitar apoio dos demais setores administrativos conforme a necessidade.
Parágrafo único. Na hipótese de identificação de demandas por bens de consumo de luxo, nos termos do disposto no caput, os documentos
de formalização de demandas retornarão aos setores requisitantes para supressão ou substituição dos bens demandados.
Art.7º. O Presidente do Poder Legislativo de Chapecó poderá editar normas complementares para a execução do disposto nesta Portaria.
Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Presidente, em 19 de outubro de 2021
JOÃO MARIA MARQUES ROSA
Presidente
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Concórdia
Prefeitura
DECRETO Nº 6.705, DE 8 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359193

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 6.705, DE 8 DE OUTUBRO DE 2021.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação, pelos agentes públicos municipais, de declaração de bens e valores para a posse e exercício de mandatos, cargos, funções ou empregos nos órgãos da Administração Direta e Indireta, nos termos do art. 13 da Lei Federal nº
8.429, de 2 de junho de 1992 e alterações.
O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto no art. 13 da Lei Federal nº 8.429,
de 2 de junho de 1992 e alterações.
DECRETA:
CAPÍTULO I
DA DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES
Art. 1º A posse e o exercício de agentes públicos municipais para o desempenho, ainda que transitório ou sem remuneração, por eleição,
nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, de mandatos, cargos, funções ou empregos nos
órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta ficam condicionados à apresentação de declaração de bens e valores que compõem o
seu patrimônio.
Art. 2º A declaração de bens e valores que integram o patrimônio do agente público compreenderá todas as fontes de renda, doações recebidas, dívidas contraídas, além de imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, investimentos financeiros, participações societárias
e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizados no País ou no exterior.
Parágrafo único. Quando for o caso, a declaração deverá contemplar também os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro,
dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante.
CAPÍTULO II
DA FORMA DE ENTREGA
Art. 3º As declarações de que tratam este Decreto, deverão ser preenchidas e anexadas por meio do sistema eletrônico disponível no site
da Prefeitura Municipal de Concórdia, contendo dados pessoais, bens e valores, inclusive de seus dependentes, se existentes.
Parágrafo único. As declarações deverão ser anexadas no sistema, disponível no site do Município de Concórdia, mediante login e senha do
servidor, devendo ser apresentada apenas um arquivo,
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
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DECRETO Nº 6.705, DE 8 DE OUTUBRO DE 2021.
inclusive para os servidores que contenham duas matrículas, a qual deverá ser anexada em cada matrícula ativa.
Art. 4º O agente público anexará de forma digital a declaração de imposto sobre a renda apresentada à Receita Federal, ou as declarações
de bens e valores, ou ainda, preencherá a opção “nada a declarar”, conforme seu enquadramento atual e previsto no Capítulo I deste Decreto.
Art. 5º A Controladoria Geral do Município – CGM fiscalizará o cumprimento da exigência de entrega das declarações regulamentadas por
este Decreto.
Art. 6º As declarações entregues pelos agentes públicos anexadas no sistema, estarão disponíveis para acesso exclusivamente do servidor,
mediante login e senha e para a CGM.
CAPÍTULO III
DO PRAZO PARA ENTREGA
Art. 7º A declaração de bens e valores deverá ser apresentada:
I – em até 10 (dez) dias após o início do exercício, no caso de agentes ingressantes no serviço público municipal;
II – anualmente, até o último dia do mês subsequente ao do prazo final para entrega da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física – DIRPF;
III – na data de cessação do vínculo mantido com o órgão da Administração Direta ou Indireta.
§ 1º O agente que se encontrar, a qualquer título, regularmente afastado ou licenciado terá o prazo de 10 (dez) dias, contados do seu retorno ao serviço, para apresentar a declaração de bens e valores.
§ 2º A obrigatoriedade de entrega da declaração de bens e valores não se aplica aos agentes públicos aposentados sem vínculo ativo com
a Administração Direta e Indireta.
CAPÍTULO IV
DA RESPONSABILIDADE
Art. 8º Sob pena de responsabilidade funcional, constitui dever da chefia imediata do agente público, garantir o cumprimento da exigência
e os meios materiais necessários ao cumprimento da exigência prevista neste artigo.
§ 1º Os meios materiais necessários ao cumprimento da exigência prevista no caput deste artigo serão garantidos mediante a adoção, pelo
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chefe imediato do agente público, das seguintes providências:
I – comunicar, aos agentes públicos integrantes da equipe, o início do período anual de atualização das declarações de bens e valores
previsto no Capítulo I deste Decreto, bem como informá-los acerca das consequências decorrentes do não cumprimento da obrigação de
apresentar a referida declaração;
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
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II – possibilitar o acesso dos agentes públicos integrantes da equipe, a computador com conexão à internet, quando os profissionais não
se utilizem desse equipamento como ferramenta de trabalho, bem como providenciar auxílio funcional para os que não tiverem experiência
em informática;
III – tratando-se de agente público que tenha ingressado recentemente no serviço público municipal, informar ao ingressante sobre o prazo
para a apresentação da declaração de bens e valores, quando o ingresso se der antes ou após o período de atualização anual da referida
declaração de renda.
Art. 9º Sem prejuízo das demais sanções previstas, a não apresentação da declaração de bens e valores, nos prazos fixados neste Decreto,
ou apresentá-la falsamente, poderá acarretar o disposto no § 3º do artigo 13, da Lei Federal nº 8.429, de 1992 e alterações, a critério da
autoridade competente.
§ 1º A recusa do agente público será considerada quando não ocorrer a apresentação da declaração de bens e valores:
I – havendo vínculo ativo com a Administração Direta ou Indireta, após 60 (sessenta) dias, contados do último dia do mês subsequente ao
do prazo final para entrega da DIRPF;
II – não havendo vínculo ativo com Administração Direta ou Indireta, após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias estabelecido em notificação
da Diretoria de Recursos Humanos, a ser expedida no ato da assinatura do Termo de Rescisão do contrato.
§ 2º Configurada a recusa da apresentação da declaração de bens e valores, nos termos do § 1º deste artigo e findo o prazo estipulado no
artigo 7º deste Decreto, a Diretoria de Recursos Humanos emitirá relatório com relação de nomes e informará a CGM, para as providências
que entenderem necessárias.
Art. 10. A CGM, quando necessário e a seu critério, expedirá as instruções normativas para o cumprimento deste Decreto no âmbito do
Poder Executivo.
CAPÍTULO V
DA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL
Art. 11. A CGM, no âmbito do Poder Executivo Municipal, poderá analisar, sempre que julgar necessário, a evolução patrimonial do agente
público, a fim de verificar a compatibilidade desta com os recursos e disponibilidades que compõem o seu patrimônio, na forma prevista na
Lei Federal nº 8.429, de 1992.
Parágrafo único. Verificada a incompatibilidade patrimonial, na forma estabelecida no caput deste artigo, a CGM instaurará procedimento ou
pedido de informações, a seu critério.
Art. 12. Ao tomar conhecimento de fundada notícia ou de indícios de enriquecimento ilícito, inclusive evolução patrimonial incompatível
com os recursos e disponibilidades do agente público, nos termos do art. 9º da Lei nº 8.429, de 1992, a CGM requisitará informações ou
determinará a instauração de processo administrativo para apuração dos fatos.
§ 1º O processo administrativo constante do caput deste artigo será instaurado mediante portaria pela autoridade competente ou pela CGM,
onde definirão seu procedimento.
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
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§ 2º O processo administrativo constituir-se-á em procedimento sigiloso e meramente investigativo, não tendo caráter punitivo.
Art. 13. Caberá a CGM adotar medidas que garantam a preservação do sigilo das informações recebidas, relativas à situação econômica ou
financeira do agente público ou de terceiros e à natureza do estado de seus negócios ou atividades.
Art. 14. Poderá a CGM solicitar à Diretoria de Recursos Humanos, a qualquer tempo, a emissão de relatórios demonstrativos de nome de
agentes públicos que não efetivaram a entrega das declarações no prazo determinado.
Parágrafo único. De posse do relatório, cabe à CGM, a seu critério, dar prosseguimento quanto as informações, que eventualmente forem
requisitadas pelos demais órgãos de controle ou aplicar as disposições previstas do § 3º do art. 13 da Lei Federal nº 8.429, de 1992 e
alterações.
Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração
Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 8 de outubro de 2021.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
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DECRETO Nº 6.706, DE 8 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359185

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 6.706, DE 8 DE OUTUBRO DE 2021.
Abre crédito suplementar.
O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto nos arts. 9º e 11 da Lei nº 5.479,
de 22 de dezembro de 2020.
DECRETA:
Art. 1º Fica suplementada, com recursos do excesso de arrecadação a ser verificado no exercício de 2021, a dotação constante no elemento
do seguinte projeto/atividade do orçamento vigente:
Órgão
30
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E CULTURA – SEDEC
Unidade Orçamentária
34.002
CULTRA – SEDEC
Projeto/Atividade
0013.0392.0073.2403
Ações da Difusão Cultural – Cultura
Elemento
3.3.90.00.00.00.00.00
Outras Despesas Correntes – Aplicações Diretas
Fonte de Recursos
01.000001
Recursos Ordinários – PMC ..................... R$ 92.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO ...................................................................................................... R$ 92.000,00

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração

ENORI ANTONIO BOLSI
Secretário Municipal da Fazenda

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 8 de outubro de 2021.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DECRETO Nº 6.707, DE 11 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359182

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 6.707, DE 11 DE OUTUBRO DE 2021.
Abre crédito suplementar.
O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto na Lei nº 5.571, de 11 de outubro
de 2021.
DECRETA:
Art. 1º Fica suplementada, com recursos do superávit financeiro verificado no exercício de 2020, a dotação constante no elemento do seguinte projeto/atividade do orçamento vigente:
Órgão
Unidade Orçamentária
Projeto/Atividade
Elemento

11
11.001
26.0782.0055.2041
3.3.90.00.00.00.00.00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL
Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural – SEMUR
Ações do Transporte Rodoviário – SEMUR
Outras Despesas Correntes – Aplicações Diretas
Recursos Ordinários – PMC – Superávit do Exercício Anterior ......................
Fonte de Recursos
03.000001
.............................. R$ 500.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO .................................................................................................... R$ 500.000,00

Art. 2º Ficam suplementadas, com recursos do provável excesso de arrecadação a ser verificado no exercício de 2021, as dotações constantes nos elementos dos seguintes projetos/atividades do orçamento vigente:
Órgão
Unidade Orçamentária
Projeto/Atividade
Elemento

12
12.01
28.0846.0058.2043
3.3.90.00.00.00.00.00

Fonte de Recursos

01.000011

Órgão
Unidade Orçamentária
Projeto/Atividade
Elemento

13
13.001
0010.0305.0063.2629
3.3.90.00.00.00.00.00

ASSINADO DIGITALMENTE
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Encargos Gerais
Ações de Outros Encargos Especiais
Outras Despesas Correntes – Aplicações Diretas
Recursos Ordinários – Convênio Polícia Civil ........................................................... R$
25.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fundo Municipal de Saúde – FMS
Enfrentamento da Emergência de Saúde – Nacional – FMS
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Transferências do SUS/União – Coronavírus (COVID-19) .................................................
........ R$ 3.952.500,00
TOTAL SUPLEMENTADO ................................................................................................ R$ 3.977.500,00
Fonte de Recursos

01.380012

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração
ENORI ANTONIO BOLSI
Secretário Municipal da Fazenda
Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 11 de outubro de 2021.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DECRETO Nº 6.708, DE 11 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359179

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 6.708, DE 11 DE OUTUBRO DE 2021.
Altera dispositivos do Decreto nº 6.694, de 10 de setembro de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade da vacinação no âmbito da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.
O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, e considerando o disposto no Parecer nº
1265/2021, da Procuradoria Geral do Município.
DECRETA:
Art. 1º O Decreto nº 6.694, de 10 de setembro de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade da vacinação no âmbito da Administração
Pública Municipal Direta e Indireta, terá dispositivos alterados na forma deste Decreto.
Art. 2º O caput do art. 4º passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º Os servidores e empregados públicos municipais, enquadrados em grupo de risco, deverão retornar às atividades presenciais após
30 (trinta) dias, contados da data da aplicação da dose única ou da segunda dose da vacina.” (NR)
Art. 3º Fica acrescido art. 7º-A, com a seguinte redação:
“Art. 7º-A O servidor ou empregado público que, injustificadamente, não se submeter à vacinação contra a COVID-19, será afastado de suas
funções, sendo as faltas consideradas injustificadas.” (NR)
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal

CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 11 de outubro de 2021.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DECRETO Nº 6.709, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359175

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 6.709, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021.
Abre crédito suplementar.
O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto na Lei nº 5.573, de 14 de outubro
de 2021.
DECRETA:
Art. 1º Ficam anuladas partes das dotações constantes nos elementos dos seguintes projetos/atividades do orçamento vigente:
Órgão

03

GABINETE VICE-PREFEITO

Unidade Orçamentária

03.001

Gabinete do Vice-Prefeito – GAV

Projeto/Atividade

0004.0122.0007.2006

Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice- Prefeito – GAV

ASSINADO DIGITALMENTE
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Elemento

3.1.90.00.00.00.00.00

Pessoal e Encargos Sociais – Aplicações Diretas

Fonte de Recursos

01000001

Recursos Ordinários – PMC ......................... R$ 60.000,00

Elemento

3.1.91.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas decorrentes de Operações entre Órgãos

Fonte de Recursos

01000001

Recursos Ordinários – PMC ........................... R$ 6.000,00

Elemento

3.3.90.00.00.00.00.00

Outras Despesas Correntes – Aplicações Diretas

Fonte de Recursos

01000001

Recursos Ordinários – PMC ......................... R$ 50.000,00

Elemento

4.4.90.00.00.00.00.00

Investimentos – Aplicações Diretas

Fonte de Recursos

01000001

Recursos Ordinários – PMC ........................... R$ 4.000,00

TOTAL ANULADO ............................................................................................................ R$ 120.000,00

Art. 2º Com os recursos de que trata o art. 1º deste Decreto, fica suplementa a dotação constante no elemento do seguinte projeto/atividade do orçamento vigente:
Órgão
Unidade Orçamentária
Projeto/Atividade

30
30.001
27.0122.0075.2451

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E CULTURA – SEDEC
DESPORTO – SEDEC
Manutenção das Atividades – Desporto e Parque de Exposições

Projeto/Atividade

0027.0811.0076.2452

Ações do Desporto e Rendimento – Desporto

Elemento

3.3.50.00.00.00.00.00

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Fonte de Recursos

01000001

Recursos Ordinários – PMC ........................ R$ 120.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO .................................................................................................. R$ 120.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração
ENORI ANTONIO BOLSI
Secretário Municipal da Fazenda
Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 14 de outubro de 2021.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DECRETO Nº 644/2021, DE 5 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359116

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 644/2021, DE 5 DE OUTUBRO DE 2021.
Concede gratificação, a título de locomoção, à servidora ELISANDRA ERIG CRUZ e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 36 da Lei Complementar nº
788, de 21 de fevereiro de 2020 e alterações, e considerando a CI SEMUS 249/2021, emitida pela Secretaria Municipal de Saúde.
DECRETA:
Art. 1º Fica concedida à servidora ELISANDRA ERIG CRUZ, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, gratificação equivalente a 50%
(cinquenta por cento) sobre o vencimento, a título de locomoção, no período de 15 a 29 de outubro de 2021.
Art. 2º Em face do disposto no art. 1º deste Decreto, fica suspensa no mesmo período, a gratificação concedida à referida servidora, pelo
inciso II do art. 1º do Decreto nº 312/2021, de 4 de março de 2021.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração

LEIDE MARA BENDER
Secretária Municipal de Saúde

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 5 de outubro de 2021.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
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DECRETO Nº 646/2021, DE 6 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359121

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 646/2021, DE 6 DE OUTUBRO DE 2021.
Concede gratificação pelo exercício de função de direção à servidora DANIELI FERNANDA RODRIGUES FERNANDES DA SILVA.
O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto nos arts. 74 e 75 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações, na Lei nº 4.252, de 13 de dezembro de 2010 e alterações, e considerando a CI SEMED
ADM 956, emitida pela Secretaria Municipal de Educação.
DECRETA:
Art. 1º Fica concedida à servidora DANIELI FERNANDA RODRIGUES FERNANDES DA SILVA, ocupante do cargo de Auxiliar de Creche, gratificação equivalente a 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento, pelo desempenho da coordenação do Centro Municipal de Educação
Infantil – CMEI Itália Chiuchetta, com dedicação exclusiva, a partir de 1º de outubro de 2021, enquanto perdurar o afastamento da titular.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração

FERNANDO SVILLEN
Secretário Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 6 de outubro de 2021.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DECRETO Nº 647/2021, DE 8 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359124

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 647/2021, DE 8 DE OUTUBRO DE 2021.
Designa membros para integrar o Conselho de Administração do Fundo Municipal de Assistência ao Servidor – FUMAS.
O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto na Lei Complementar nº 163, de
26 de julho de 1999 e alterações e no Decreto nº 4.177, de 5 de novembro de 1999.
DECRETA:
Art. 1º Ficam designadas, para integrar o Conselho de Administração do Fundo Municipal de Assistência ao Servidor – FUMAS, pelo período
de dois anos, as pessoas abaixo relacionadas:
I – membros natos:
a) presidente: CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA– Secretária Municipal de Administração;
b) membros:
1. ENORI ANTONIO BOLSI – Secretário Municipal da Fazenda;
2. LEIDE MARA BENDER– Secretária Municipal de Saúde;
II – representantes dos servidores municipais:
a) efetivos:
1. CASSIA BORTOLI RONCAGLIO;
2. DEOLIDES SALETE DALBERTI BEGNINI;
3. BIANCA MENNA BARRETO LAGES;
b) suplentes:
1. EDIANE MARI BIASI;
2. NELSI DIAS;
3. FRANCIELE BALBINOT DE ALMEIDA;
III – representantes do Poder Legislativo:
a) efetivo: IVONEI GASPARIN GIORDANI;
b) suplente: GILIANE INGRID PUTTON DE PAULA.
ASSINADO DIGITALMENTE
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 5 de outubro de 2021.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 8 de outubro de 2021.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DECRETO Nº 648/2021, DE 8 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359137

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 648/2021, DE 8 DE OUTUBRO DE 2021.
Nomeia GABRIELI APARECIDA ROSSONI no cargo de Enfermeiro.
O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 9º, I, da Lei Complementar
nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada, por concurso, regime estatutário, GABRIELI APARECIDA ROSSONI, no cargo de Enfermeiro, Grupo Ocupacional Especialista – GE, faixa de vencimento I, 35 (trinta e cinco) horas semanais, do Quadro Permanente de Cargos do Poder Executivo, a partir
de 13 de outubro de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração
LEIDE MARA BENDER
Secretária Municipal de Saúde
Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 8 de outubro de 2021.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DECRETO Nº 649/2021, DE 11 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359146

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 649/2021, DE 11 DE OUTUBRO DE 2021.
Designa o servidor BRUNO DARIVA para responder pelo cargo de Secretário Municipal de Desporto e Cultura.
O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 48 da Lei Complementar
nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações e na Lei Complementar nº 788, de 21 de fevereiro de 2020 e alterações e considerando a CI
SEDEC/Cultura nº 169/2021.
DECRETA:
Art. 1º Fica designado o servidor BRUNO DARIVA, ocupante do cargo de Diretor de Cultura, para responder pelo cargo de Secretário Municipal de Desporto e Cultura, no período de 13 a 15 de outubro de 2021, em razão do afastamento do titular, em gozo de férias.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração
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Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 11 de outubro de 2021.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DECRETO Nº 650/2021, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359149

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 650/2021, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021.
Concede Promoção Horizontal a servidores.
O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 20 e seguintes da Lei Complementar nº 572, de 29 de novembro de 2010 e alterações, no Decreto nº 5.705, de 14 de maio de 2012 e alteração, e considerando as
avaliações efetuadas pelas comissões especialmente designadas, informadas pela CI CPCCS 017/2021, emitida pela Comissão de Plano de
Cargos, Carreiras e Salários.
DECRETA:
Art. 1º Fica concedida Promoção Horizontal, aos servidores de provimento efetivo, do Quadro de Cargos do Poder Executivo, na forma
abaixo:
I – para a Faixa de Vencimento B:
a) ARLETE DILDA MASSON, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, com efeitos retroativos a 9 de setembro de 2021;
b) ADRIANA DA SILVA SIQUEIRA, ocupante do cargo de Atendente de Consultório Odontológico, com efeitos retroativos a 5 de agosto de
2021;
c) ANA PAULA MARTINI, ocupante do cargo de Atendente de Consultório Odontológico, com efeitos retroativos a 14 de agosto de 2021;
d) ANGELA MARIA FAZZIONI DE LUCA, ocupante do cargo de Agente Social, com efeitos retroativos a 21 de outubro de 2021;
e) ANILDO ORIDES HELFENSTEN, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, com efeitos retroativos a 14 de agosto de 2021;
f) CAMILA PAN DE MATOS, ocupante do cargo de Agente Administrativo, com efeitos retroativos a 14 de agosto de 2021;
g) CLARICE MARIA REICHERT, ocupante do cargo de Atendente de Consultório Odontológico, com efeitos retroativos a 5 de agosto de 2021;
h) CRISTINE REDECKER, ocupante do cargo de Agente Administrativo, com efeitos retroativos a 14 de agosto de 2021;
i) DENILSON KROETZ, ocupante do cargo de Engenheiro, com efeitos retroativos a 5 de agosto de 2021;
j) DIANA PAULA GASPERINI, ocupante do cargo de Atendente de Consultório Odontológico, com efeitos retroativos a 14 de agosto de 2021;
k) ELEN REGINA BLANK, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, com efeitos retroativos a 2 de setembro de 2021;
l) EMANUELE LETICIA TEDESCO, ocupante do cargo de Agente Administrativo, com efeitos retroativos a 5 de agosto de 2021;
m) EVERTON DALBELLO, ocupante do cargo de Fiscal de Obras e Posturas, com efeitos retroativos a 5 de agosto de 2021;
n) FRANCIELE BALBINOT DE ALMEIDA, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, com efeitos retroativos a 19 de agosto de 2021;
o) GUSTAVO SARTORI, ocupante do cargo de Engenheiro, com efeitos retroativos a 5 de agosto de 2021;
p) GLAUBER DIEHL XAVIER, ocupante do cargo de Engenheiro, com efeitos retroativos a 28 de setembro de 2021;
q) JONAS SGARBOSSA, ocupante do cargo de Operador de Equipamentos, com efeitos retroativos a 14 de agosto de 2021;
r) JULIANA RESMINI, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, com efeitos retroativos a 5 de agosto de 2021;
s) LAURECI JORGE GONCALVES PROINELLI, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, com efeitos retroativos a 14 de agosto de
2021;
t) LUCIANE ROSANGELA DICKEL DE MELLO, ocupante do cargo de Atendente de Consultório Odontológico, com efeitos retroativos a 5 de
agosto de 2021;
u) MARCIA HAUPT, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, com efeitos retroativos a 9 de setembro de 2021;
ASSINADO DIGITALMENTE
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v) NEIVA JOANA SCHMIDT GASPERIN, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, com efeitos retroativos a 14 de agosto de 2021;
II – para a Faixa de Vencimento C:
a) BRUNA DIAS MEWS, ocupante do cargo de Auxiliar de Creche, com efeitos retroativos a 23 de agosto de 2021;
b) INDIAMARA ZANELLA DOS SANTOS HIRT, ocupante do cargo de Auxiliar de Creche, com efeitos retroativos a 23 de agosto de 2021;
c) LUANA UBERTI, ocupante do cargo de Psicólogo, com efeitos retroativos a 31 de maio de 2021;
d) MARI KELEN PERES ORTIZ, ocupante do cargo de Auxiliar de Creche, com efeitos retroativos a 12 de abril de 2021;
e) SANDRA LECI DE SOUZA, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, com efeitos retroativos a 16 de agosto de 2021;
f) VALDECIR VARELA, ocupante do cargo de Servente Braçal, com efeitos retroativos a 7 de setembro de 2021;
III – para a faixa de vencimento D:
a) ELISABETE FALKOSKI, ocupante do cargo de Orientador de Informática, com efeitos retroativos a 6 de junho de 2021;
b) ROSELI BUSSOLARO MAGRO, ocupante do cargo de Enfermeiro, com efeitos retroativos 19 de junho de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração
Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 13 de outubro de 2021.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DECRETO Nº 651/2021, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359153

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 651/2021, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021.
Concede Promoção Vertical a servidores.
O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 28 e seguintes da Lei
Complementar nº 572, de 29 de novembro de 2010 e alterações, e considerando a avaliação efetuada pela Comissão do Plano de Cargos,
Carreiras e Salários – CPCCS.
DECRETA:
Art. 1º Fica concedida Promoção Vertical, para a Faixa de Vencimento II, aos servidores de provimento estável do Quadro Permanente de
Cargos do Poder Executivo, abaixo relacionados:
I – com efeitos retroativos a 1º de setembro de 2021:
a) ARGEU CLAIR KUNRATH, ocupante do cargo de Motorista;
b) MAICON MORA, ocupante do cargo de Operador de Equipamentos;
II – com efeitos retroativos a 1º de outubro de 2021:
a) ALINE VICTORIA SCHMIDT, ocupante do cargo de Agente Administrativo;
b) EDGAR DA CRUZ BISSONI, ocupante do cargo de Agente Administrativo;
c) JULIANA RESMINI, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem;
d) LANA CORREA PINHEIRO, ocupante do cargo de Jornalista;
e) STEPHANIE BERZIN GRAPIGLIA, ocupante do cargo de Farmacêutico.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal

CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 13 de outubro de 2021.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
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DECRETO Nº 652/2021, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359156

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 652/2021, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021.
Dispõe sobre o desligamento da servidora ROSANGELA TERESINHA FRACASSO.
O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 41, V, da Lei Complementar
nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.
DECRETA:
Art. 1º Fica desligada, do Quadro Permanente do Magistério Público Municipal, a servidora ROSANGELA TERESINHA FRACASSO, ocupante
do cargo de Professor, matrícula 71633-10, regime estatutário, em face da concessão do benefício de Aposentadoria Especial por Tempo de
Contribuição, pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia – IPRECON.
Art. 2º Fica declarada vacância do cargo referido no art. 1º deste Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 11 de outubro de 2021.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração
Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 14 de outubro de 2021.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DECRETO Nº 654/2021, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359159

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 654/2021, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021.
Exonera, a pedido, a servidora CRISTINE REDECKER.
O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 41, I, e 42 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.
DECRETA:
Art. 1º Fica exonerada, a pedido, a servidora CRISTINE REDECKER, do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, a partir de
15 de outubro de 2021.
Art. 2º Fica declarada a vacância do cargo referido no art. 1º deste Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração
Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 15 de outubro de 2021.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
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Publicação Nº 3360055

Contrato Nº : 242/2019
Aditivo Nº : 4TA Ctr 242/2019/2021
Tipo Aditivo : Valor(Equilíbrio)
Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Contratada : ALERT SEGURANÇA LTDA
Licitação : Pregão Presencial 110/2019
Objeto : contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento eletrônico e vigilância desarmada, em atendimento as Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Concórdia, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" do edital
Vigência : Início: 13/10/2021 Término: 09/10/2022
Assinatura : 13/10/2021
Valor R$ : 183.607,44 (Cento e Oitenta e Três Mil, Seiscentos e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Dotação : 92 - 07.001.2022.3339039770000000000.01000001
Dotação : 253 - 15.001.2201.3339039770000000000.01000001
Dotação : 263 - 15.001.2202.3339039770000000000.01610002
Dotação : 307 - 30.002.2401.3339034010000000000.01000001
Dotação : 307 - 30.002.2401.3339039770000000000.01000001
Dotação : 419 - 15.001.2201.3339039770000000000.03000001
Dotação : 423 - 15.001.2202.3339039770000000000.03350014
Dotação : 429 - 15.001.2623.3339039770000000000.03350015
Gestor: ANGELO BENINI FANTIN
Fiscal Técnico-Administrativo: MAURO FRIGO
Fiscal Técnico-Administrativo: ANDERSON SCHARDONG
Fiscal Técnico-Administrativo: DENISE JUSTI LOPES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 334/2021

Publicação Nº 3359047

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 334 / 2021
ESPÉCIE:

VALOR:
PRAZO:

Contrato de trabalho, entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00,
representado pela Diretora de Recursos Humanos, senhora Márcia Roseli Cordeiro de Souza da Silva e o(a)
funcionário(a) JOSÉ LEONCIO MELO DE ANDRADE JÚNIOR, inscrito(a) no CPF sob nº 217.463.508-90, no
cargo de MÉDICO COMUNITÁRIO - CLÍNICO GERAL, nível GS3 - 40 horas semanais.
O(a) funcionário(a) receberá, mensalmente, o vencimento equivalente a R$ 19525,38 (dezenove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos).
21/10/2021 a 20/10/2022

DATA DA ASSINATURA: 21 de outubro de 2021
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Publicação Nº 3359184

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 335 / 2021
Contrato de trabalho, entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela
Diretora de Recursos Humanos, senhora Márcia Roseli Cordeiro de Souza da Silva e o(a) funcionário(a) CAROLINE SOARES DE
ESPÉCIE:
MEIRELES, inscrito(a) no CPF sob nº 682.894.215-91, no cargo de MÉDICO COMUNITÁRIO - CLÍNICO GERAL, nível GS3 - 40
horas semanais.
O(a) funcionário(a) receberá, mensalmente, o vencimento equivalente a R$ 19525,38 (dezenove mil, quinhentos e vinte e cinco
VALOR:
reais e trinta e oito centavos).
PRAZO:
21/10/2021 a 20/10/2022
DATA DA ASSINATURA: 21 de outubro de 2021

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 7/2021

Publicação Nº 3359109

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 7/2021
ESPÉCIE: Convênio celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, neste ato representado
pelo seu Prefeito Municipal, senhor ROGÉRIO LUCIANO PACHECO, doravante denominado MUNICÍPIO e a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE
PASSO FUNDO, inscrita no CNPJ sob nº 92.034.321/0001-25, neste ato representada pelo Presidente, senhor LUIZ FERNANDO KRAMER
PEREIRA NETO.
OBJETO: Formalizar entre as partes condições básicas de realização de estágio de estudantes regularmente matriculados junto à CONVENENTE, como um mecanismo de profissionalização, em complemento ao processo ensino-aprendizagem.
PRAZO: 60 (sessenta) meses, a partir da data da assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 18 de outubro de 2021.

LEI Nº 5.558, DE 11 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359197

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
LEI Nº 5.558, DE 11 DE OUTUBRO DE 2021.
Dispõe sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria pela execução de obras.
O Prefeito do Município de Concórdia.
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover os atos necessários à cobrança da Contribuição de Melhoria, para fazer
face ao custo da obra pública de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Rua João Turmina, Bairro Catarina Fontana, que resulte
em valorização imobiliária, observado o previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; no Código Tributário Nacional;
no Decreto-Lei Federal nº 195, de 24 de fevereiro de 1967; na Lei nº 1.766, de 26 de novembro de 1981 e alterações – Código Tributário
Municipal e na Lei nº 5.025 de 13 de dezembro de 2017, que institui a Cobrança da Contribuição de Melhoria sobre imóveis localizados no
perímetro urbano do Município de Concórdia.
Parágrafo único. A obra de que trata o caput deste artigo tem a extensão de 339,27m, tendo como custo total estimado o valor de R$
742.170,52 (setecentos e quarenta e dois mil, cento e setenta reais e cinquenta e dois centavos) com recursos próprios do Município.
Art. 2º O sujeito passivo da Contribuição de Melhoria é o proprietário de imóvel do domínio privado, situado nas áreas beneficiadas pela
obra, nos termos do art. 7º da Lei nº 5.025, de 2017.
Art. 3º A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel, calculada em conformidade com o disposto nos arts. 3º
e 4º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 4º O edital prévio será publicado contendo, entre outros, os seguintes elementos:
I – objeto do edital e fundamentação legal envolvida;
II – memorial descritivo do projeto;
III – orçamento total ou parcial do custo da obra;
IV – subsídio envolvido, se for o caso;
V – parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, com o correspondente plano de rateio entre os imóveis beneficiados;
VI – delimitação das áreas direta ou indiretamente beneficiadas e a relação dos imóveis nelas compreendidos;
VII – determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nelas contidas;
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VIII – forma de pagamento;
IX – informações previstas nos arts. 3º e 4º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 5º Os proprietários de imóveis situados nas zonas beneficiadas pela obra pública, terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de
publicação dos Editais, para impugnar qualquer elemento deles constante, cabendo ao impugnante o ônus da prova.
Art. 6º Após a execução da obra, antes do respectivo lançamento, será realizada avaliação dos imóveis beneficiados, a fim de definir a
valorização decorrente.
Art. 7º O edital de lançamento da Contribuição de Melhoria será publicado após a execução das obras, contendo, entre outros, os elementos
previstos no art. 9º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 8º Os requerimentos de impugnação, reclamações ou quaisquer recursos administrativos apresentados em face do edital prévio e do
edital de lançamento, não suspendem o início ou prosseguimento das obras, tampouco terão efeito de obstar o Município, dos procedimentos necessários ao lançamento e cobrança da Contribuição de Melhoria.
Art. 9º As impugnações de que tratam os arts. 5º, 7º e 8º desta Lei deverão ser protocolizadas no Setor de Protocolo do Município, por
meio de requerimento devidamente fundamentado, juntamente com documentos que se fizerem necessários para a instrução do processo.
§ 1º As impugnações deverão ser dirigidas ao Secretário Municipal de Gestão Urbana a quem cabe a decisão em primeira instância, no prazo
de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da impugnação.
§ 2º Fica facultado ao interessado, o recurso, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após a publicação da decisão em primeira instância,
devendo ser dirigido ao Senhor Prefeito Municipal a quem cabe a decisão em segunda instância, que terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis
para julgamento.
§ 3º A petição assinada por procurador somente produzirá efeito se estiver acompanhada do respectivo instrumento de mandato.
Art. 10. Integram a presente Lei os seguintes anexos:
I – memorial descritivo do projeto, constante no Anexo I desta Lei;
II – orçamento do custo da obra, constante no Anexo II desta Lei;
III – determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição de melhoria, constante no Anexo III desta Lei;
IV – delimitação da zona de influência, constante no Anexo IV desta Lei;
V – determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas, constante no Anexo V desta Lei.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos quanto ao lançamento da contribuição de melhoria a partir
do próximo exercício, decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração
Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 11 de outubro de 2021.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Os anexos estão disponíveis para consulta na Diretoria Administrativa da Secretaria Municipal de Administração

LEI Nº 5.559, DE 11 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359201

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
LEI Nº 5.559, DE 11 DE OUTUBRO DE 2021.
Dispõe sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria pela execução de obras.
O Prefeito do Município de Concórdia.
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover os atos necessários à cobrança da Contribuição de Melhoria, para fazer face
ao custo da obra pública de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Rua Passos Maia, Distrito de Planalto, que resulte em valorização
imobiliária, observado o previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; no Código Tributário Nacional; no Decreto-Lei
Federal nº 195, de 24 de fevereiro de 1967; na Lei nº 1.766, de 26 de novembro de 1981 e alterações – Código Tributário Municipal e na Lei
nº 5.025 de 13 de dezembro de 2017, que institui a Cobrança da Contribuição de Melhoria sobre imóveis localizados no perímetro urbano
do Município de Concórdia.
Parágrafo único. A obra de que trata o caput deste artigo tem a extensão de 90,92m, tendo como custo total estimado o valor de R$
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337.259,16 (trezentos e trinta e sete mil, duzentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos) com recursos próprios do Município.
Art. 2º O sujeito passivo da Contribuição de Melhoria é o proprietário de imóvel do domínio privado, situado nas áreas beneficiadas pela
obra, nos termos do art. 7º da Lei nº 5.025, de 2017.
Art. 3º A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel, calculada em conformidade com o disposto nos arts. 3º
e 4º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 4º O edital prévio será publicado contendo, entre outros, os seguintes elementos:
I – objeto do edital e fundamentação legal envolvida;
II – memorial descritivo do projeto;
III – orçamento total ou parcial do custo da obra;
IV – subsídio envolvido, se for o caso;
V – parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, com o correspondente plano de rateio entre os imóveis beneficiados;
VI – delimitação das áreas direta ou indiretamente beneficiadas e a relação dos imóveis nelas compreendidos;
VII – determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nelas contidas;
VIII – forma de pagamento;
IX – informações previstas nos arts. 3º e 4º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 5º Os proprietários de imóveis situados nas zonas beneficiadas pela obra pública, terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de
publicação dos Editais, para impugnar qualquer elemento deles constante, cabendo ao impugnante o ônus da prova.
Art. 6º Após a execução da obra, antes do respectivo lançamento, será realizada avaliação dos imóveis beneficiados, a fim de definir a
valorização decorrente.
Art. 7º O edital de lançamento da Contribuição de Melhoria será publicado após a execução das obras, contendo, entre outros, os elementos
previstos no art. 9º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 8º Os requerimentos de impugnação, reclamações ou quaisquer recursos administrativos apresentados em face do edital prévio e do
edital de lançamento, não suspendem o início ou prosseguimento das obras, tampouco terão efeito de obstar o Município, dos procedimentos necessários ao lançamento e cobrança da Contribuição de Melhoria.
Art. 9º As impugnações de que tratam os arts. 5º, 7º e 8º desta Lei deverão ser protocolizadas no Setor de Protocolo do Município, por
meio de requerimento devidamente fundamentado, juntamente com documentos que se fizerem necessários para a instrução do processo.
§ 1º As impugnações deverão ser dirigidas ao Secretário Municipal de Gestão Urbana a quem cabe a decisão em primeira instância, no prazo
de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da impugnação.
§ 2º Fica facultado ao interessado, o recurso, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após a publicação da decisão em primeira instância,
devendo ser dirigido ao Senhor Prefeito Municipal a quem cabe a decisão em segunda instância, que terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis
para julgamento.
§ 3º A petição assinada por procurador somente produzirá efeito se estiver acompanhada do respectivo instrumento de mandato.
Art. 10. Integram a presente Lei os seguintes anexos:
I – memorial descritivo do projeto, constante no Anexo I desta Lei;
II – orçamento do custo da obra, constante no Anexo II desta Lei;
III – determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição de melhoria, constante no Anexo III desta Lei;
IV – delimitação da zona de influência, constante no Anexo IV desta Lei;
V – determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas, constante no Anexo V desta Lei.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos quanto ao lançamento da contribuição de melhoria a partir
do próximo exercício, decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração
Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 11 de outubro de 2021.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Os anexos estão disponíveis para consulta na Diretoria Administrativa da Secretaria Municipal de Administração
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Publicação Nº 3359222

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
LEI Nº 5.560, DE 11 DE OUTUBRO DE 2021.
Dispõe sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria pela execução de obras.
O Prefeito do Município de Concórdia.
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover os atos necessários à cobrança da Contribuição de Melhoria, para fazer
face ao custo da obra pública de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Rua Leopoldo João Ferri, Distrito de Tamanduá, que resulte
em valorização imobiliária, observado o previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; no Código Tributário Nacional;
no Decreto-Lei Federal nº 195, de 24 de fevereiro de 1967; na Lei nº 1.766, de 26 de novembro de 1981 e alterações – Código Tributário
Municipal e na Lei nº 5.025 de 13 de dezembro de 2017, que institui a Cobrança da Contribuição de Melhoria sobre imóveis localizados no
perímetro urbano do Município de Concórdia.
Parágrafo único. A obra de que trata o caput deste artigo tem a extensão de 208,17m, tendo como custo total estimado o valor de R$
284.714,47 (duzentos e oitenta e quatro mil, setecentos e quatorze reais e quarenta e sete centavos) com recursos próprios do Município.
Art. 2º O sujeito passivo da Contribuição de Melhoria é o proprietário de imóvel do domínio privado, situado nas áreas beneficiadas pela
obra, nos termos do art. 7º da Lei nº 5.025, de 2017.
Art. 3º A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel, calculada em conformidade com o disposto nos arts. 3º
e 4º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 4º O edital prévio será publicado contendo, entre outros, os seguintes elementos:
I – objeto do edital e fundamentação legal envolvida;
II – memorial descritivo do projeto;
III – orçamento total ou parcial do custo da obra;
IV – subsídio envolvido, se for o caso;
V – parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, com o correspondente plano de rateio entre os imóveis beneficiados;
VI – delimitação das áreas direta ou indiretamente beneficiadas e a relação dos imóveis nelas compreendidos;
VII – determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nelas contidas;
VIII – forma de pagamento;
IX – informações previstas nos arts. 3º e 4º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 5º Os proprietários de imóveis situados nas zonas beneficiadas pela obra pública, terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de
publicação dos Editais, para impugnar qualquer elemento deles constante, cabendo ao impugnante o ônus da prova.
Art. 6º Após a execução da obra, antes do respectivo lançamento, será realizada avaliação dos imóveis beneficiados, a fim de definir a
valorização decorrente.
Art. 7º O edital de lançamento da Contribuição de Melhoria será publicado após a execução das obras, contendo, entre outros, os elementos
previstos no art. 9º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 8º Os requerimentos de impugnação, reclamações ou quaisquer recursos administrativos apresentados em face do edital prévio e do
edital de lançamento, não suspendem o início ou prosseguimento das obras, tampouco terão efeito de obstar o Município, dos procedimentos necessários ao lançamento e cobrança da Contribuição de Melhoria.
Art. 9º As impugnações de que tratam os arts. 5º, 7º e 8º desta Lei deverão ser protocolizadas no Setor de Protocolo do Município, por
meio de requerimento devidamente fundamentado, juntamente com documentos que se fizerem necessários para a instrução do processo.
§ 1º As impugnações deverão ser dirigidas ao Secretário Municipal de Gestão Urbana a quem cabe a decisão em primeira instância, no prazo
de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da impugnação.
§ 2º Fica facultado ao interessado, o recurso, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após a publicação da decisão em primeira instância,
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 371

devendo ser dirigido ao Senhor Prefeito Municipal a quem cabe a decisão em segunda instância, que terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis
para julgamento.
§ 3º A petição assinada por procurador somente produzirá efeito se estiver acompanhada do respectivo instrumento de mandato.
Art. 10. Integram a presente Lei os seguintes anexos:
I – memorial descritivo do projeto, constante no Anexo I desta Lei;
II – orçamento do custo da obra, constante no Anexo II desta Lei;
III – determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição de melhoria, constante no Anexo III desta Lei;
IV – delimitação da zona de influência, constante no Anexo IV desta Lei;
V – determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas, constante no Anexo V desta Lei.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos quanto ao lançamento da contribuição de melhoria a partir
do próximo exercício, decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração
Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 11 de outubro de 2021.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Os anexos estão disponíveis para consulta na Diretoria Administrativa da Secretaria Municipal de Administração

LEI Nº 5.561, DE 11 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359226

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
LEI Nº 5.561, DE 11 DE OUTUBRO DE 2021.
Dispõe sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria pela execução de obras.
O Prefeito do Município de Concórdia.
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover os atos necessários à cobrança da Contribuição de Melhoria, para fazer
face ao custo da obra pública de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Rua Pedro Romani, Distrito de Tamanduá, que resulte em
valorização imobiliária, observado o previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; no Código Tributário Nacional; no
Decreto-Lei Federal nº 195, de 24 de fevereiro de 1967; na Lei nº 1.766, de 26 de novembro de 1981 e alterações – Código Tributário
Municipal e na Lei nº 5.025 de 13 de dezembro de 2017, que institui a Cobrança da Contribuição de Melhoria sobre imóveis localizados no
perímetro urbano do Município de Concórdia.
Parágrafo único. A obra de que trata o caput deste artigo tem a extensão de 139,35m, tendo como custo total estimado o valor de R$
221.931,09 (duzentos e vinte e um mil, novecentos e trinta e um reais e nove centavos) com recursos próprios do Município.
Art. 2º O sujeito passivo da Contribuição de Melhoria é o proprietário de imóvel do domínio privado, situado nas áreas beneficiadas pela
obra, nos termos do art. 7º da Lei nº 5.025, de 2017.
Art. 3º A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel, calculada em conformidade com o disposto nos arts. 3º
e 4º da Lei 5.025, 2017.
Art. 4º O edital prévio será publicado contendo, entre outros, os seguintes elementos:
I – objeto do edital e fundamentação legal envolvida;
II – memorial descritivo do projeto;
III – orçamento total ou parcial do custo da obra;
IV – subsídio envolvido, se for o caso;
V – parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, com o correspondente plano de rateio entre os imóveis beneficiados;
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 372

VI – delimitação das áreas direta ou indiretamente beneficiadas e a relação dos imóveis nelas compreendidos;
VII – determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nelas contidas;
VIII – forma de pagamento;
IX – informações previstas nos arts. 3º e 4º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 5º Os proprietários de imóveis situados nas zonas beneficiadas pela obra pública, terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de
publicação dos Editais, para impugnar qualquer elemento deles constante, cabendo ao impugnante o ônus da prova.
Art. 6º Após a execução da obra, antes do respectivo lançamento, será realizada avaliação dos imóveis beneficiados, a fim de definir a
valorização decorrente.
Art. 7º O edital de lançamento da Contribuição de Melhoria será publicado após a execução das obras, contendo, entre outros, os elementos
previstos no art. 9º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 8º Os requerimentos de impugnação, reclamações ou quaisquer recursos administrativos apresentados em face do edital prévio e do
edital de lançamento, não suspendem o início ou prosseguimento das obras, tampouco terão efeito de obstar o Município, dos procedimentos necessários ao lançamento e cobrança da Contribuição de Melhoria.
Art. 9º As impugnações de que tratam os arts. 5º, 7º e 8º desta Lei deverão ser protocolizadas no Setor de Protocolo do Município, por
meio de requerimento devidamente fundamentado, juntamente com documentos que se fizerem necessários para a instrução do processo.
§ 1º As impugnações deverão ser dirigidas ao Secretário Municipal de Gestão Urbana a quem cabe a decisão em primeira instância, no prazo
de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da impugnação.
§ 2º Fica facultado ao interessado, o recurso, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após a publicação da decisão em primeira instância,
devendo ser dirigido ao Senhor Prefeito Municipal a quem cabe a decisão em segunda instância, que terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis
para julgamento.
§ 3º A petição assinada por procurador somente produzirá efeito se estiver acompanhada do respectivo instrumento de mandato.
Art. 10. Integram a presente Lei os seguintes anexos:
I – memorial descritivo do projeto, constante no Anexo I desta Lei;
II – orçamento do custo da obra, constante no Anexo II desta Lei;
III – determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição de melhoria, constante no Anexo III desta Lei;
IV – delimitação da zona de influência, constante no Anexo IV desta Lei;
V – determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas, constante no Anexo V desta Lei.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos quanto ao lançamento da contribuição de melhoria a partir
do próximo exercício, decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração
Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 11 de outubro de 2021.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Os anexos estão disponíveis para consulta na Diretoria Administrativa da Secretaria Municipal de Administração

LEI Nº 5.562, DE 11 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359228

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
LEI Nº 5.562, DE 11 DE OUTUBRO DE 2021.
Dispõe sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria pela execução de obras.
O Prefeito do Município de Concórdia.
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover os atos necessários à cobrança da Contribuição de Melhoria, para fazer
face ao custo da obra pública de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Rua Helma Engelage, Distrito de Tamanduá, que resulte
em valorização imobiliária, observado o previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; no Código Tributário Nacional;
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no Decreto-Lei Federal nº 195, de 24 de fevereiro de 1967; na Lei nº 1.766, de 26 de novembro de 1981 e alterações – Código Tributário
Municipal e na Lei nº 5.025 de 13 de dezembro de 2017, que institui a Cobrança da Contribuição de Melhoria sobre imóveis localizados no
perímetro urbano do Município de Concórdia.
Parágrafo único. A obra de que trata o caput deste artigo tem a extensão de 138,05m, tendo como custo total estimado o valor de R$
197.903,40 (cento e noventa e sete mil, novecentos e três reais e quarenta centavos) com recursos próprios do Município.
Art. 2º O sujeito passivo da Contribuição de Melhoria é o proprietário de imóvel do domínio privado, situado nas áreas beneficiadas pela
obra, nos termos do art. 7º da Lei nº 5.025, de 2017.
Art. 3º A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel, calculada em conformidade com o disposto nos arts. 3º
e 4º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 4º O edital prévio será publicado contendo, entre outros, os seguintes elementos:
I – objeto do edital e fundamentação legal envolvida;
II – memorial descritivo do projeto;
III – orçamento total ou parcial do custo da obra;
IV – subsídio envolvido, se for o caso;
V – parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, com o correspondente plano de rateio entre os imóveis beneficiados;
VI – delimitação das áreas direta ou indiretamente beneficiadas e a relação dos imóveis nelas compreendidos;
VII – determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nelas contidas;
VIII – forma de pagamento;
IX – informações previstas nos arts. 3º e 4º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 5º Os proprietários de imóveis situados nas zonas beneficiadas pela obra pública, terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de
publicação dos Editais, para impugnar qualquer elemento deles constante, cabendo ao impugnante o ônus da prova.
Art. 6º Após a execução da obra, antes do respectivo lançamento, será realizada avaliação dos imóveis beneficiados, a fim de definir a
valorização decorrente.
Art. 7º O edital de lançamento da Contribuição de Melhoria será publicado após a execução das obras, contendo, entre outros, os elementos
previstos no art. 9º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 8º Os requerimentos de impugnação, reclamações ou quaisquer recursos administrativos apresentados em face do edital prévio e do
edital de lançamento, não suspendem o início ou prosseguimento das obras, tampouco terão efeito de obstar o Município, dos procedimentos necessários ao lançamento e cobrança da Contribuição de Melhoria.
Art. 9º As impugnações de que tratam os arts. 5º, 7º e 8º desta Lei deverão ser protocolizadas no Setor de Protocolo do Município, por
meio de requerimento devidamente fundamentado, juntamente com documentos que se fizerem necessários para a instrução do processo.
§ 1º As impugnações deverão ser dirigidas ao Secretário Municipal de Gestão Urbana a quem cabe a decisão em primeira instância, no prazo
de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da impugnação.
§ 2º Fica facultado ao interessado, o recurso, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após a publicação da decisão em primeira instância,
devendo ser dirigido ao Senhor Prefeito Municipal a quem cabe a decisão em segunda instância, que terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis
para julgamento.
§ 3º A petição assinada por procurador somente produzirá efeito se estiver acompanhada do respectivo instrumento de mandato.
Art. 10. Integram a presente Lei os seguintes anexos:
I – memorial descritivo do projeto, constante no Anexo I desta Lei;
II – orçamento do custo da obra, constante no Anexo II desta Lei;
III– determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição de melhoria, constante no Anexo III desta Lei;
IV – delimitação da zona de influência, constante no Anexo IV desta Lei;
V – determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas, constante no Anexo V desta Lei.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos quanto ao lançamento da contribuição de melhoria a partir
do próximo exercício, decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração
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Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 11 de outubro de 2021.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Os anexos estão disponíveis para consulta na Diretoria Administrativa da Secretaria Municipal de Administração

LEI Nº 5.563, DE 11 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359232

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
LEI Nº 5.563, DE 11 DE OUTUBRO DE 2021.
Dispõe sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria pela execução de obras.
O Prefeito do Município de Concórdia.
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover os atos necessários à cobrança da Contribuição de Melhoria, para fazer face
ao custo da obra pública de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Rua Ernesto Dickel, Bairro Sintrial, que resulte em valorização
imobiliária, observado o previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; no Código Tributário Nacional; no Decreto-Lei
Federal nº 195, de 24 de fevereiro de 1967; na Lei nº 1.766, de 26 de novembro de 1981 e alterações – Código Tributário Municipal e na Lei
nº 5.025 de 13 de dezembro de 2017, que institui a Cobrança da Contribuição de Melhoria sobre imóveis localizados no perímetro urbano
do Município de Concórdia.
Parágrafo único. A obra de que trata o caput deste artigo tem a extensão de 159,48m, tendo como custo total estimado o valor de R$
309.729,89 (trezentos e nove mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos) com recursos próprios do Município.
Art. 2º O sujeito passivo da Contribuição de Melhoria é o proprietário de imóvel do domínio privado, situado nas áreas beneficiadas pela
obra, nos termos do art. 7º da Lei nº 5.025, de 2017.
Art. 3º A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel, calculada em conformidade com o disposto nos arts. 3º
e 4º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 4º O edital prévio será publicado contendo, entre outros, os seguintes elementos:
I – objeto do edital e fundamentação legal envolvida;
II – memorial descritivo do projeto;
III – orçamento total ou parcial do custo da obra;
IV – subsídio envolvido, se for o caso;
V – parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, com o correspondente plano de rateio entre os imóveis beneficiados;
VI – delimitação das áreas direta ou indiretamente beneficiadas e a relação dos imóveis nelas compreendidos;
VII – determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nelas contidas;
VIII – forma de pagamento;
IX – informações previstas nos arts. 3º e 4º da Lei 5.025, 2017.
Art. 5º Os proprietários de imóveis situados nas zonas beneficiadas pela obra pública, terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de
publicação dos Editais, para impugnar qualquer elemento deles constante, cabendo ao impugnante o ônus da prova.
Art. 6º Após a execução da obra, antes do respectivo lançamento, será realizada avaliação dos imóveis beneficiados, a fim de definir a
valorização decorrente.
Art. 7º O edital de lançamento da Contribuição de Melhoria será publicado após a execução das obras, contendo, entre outros, os elementos
previstos no art. 9º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 8º Os requerimentos de impugnação, reclamações ou quaisquer recursos administrativos apresentados em face do edital prévio e do
edital de lançamento, não suspendem o início ou prosseguimento das obras, tampouco terão efeito de obstar o Município, dos procedimentos necessários ao lançamento e cobrança da Contribuição de Melhoria.
Art. 9º As impugnações de que tratam os arts. 5º, 7º e 8º desta Lei deverão ser protocolizadas no Setor de Protocolo do Município, por
meio de requerimento devidamente fundamentado, juntamente com documentos que se fizerem necessários para a instrução do processo.
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§ 1º As impugnações deverão ser dirigidas ao Secretário Municipal de Gestão Urbana a quem cabe a decisão em primeira instância, no prazo
de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da impugnação.
§ 2º Fica facultado ao interessado, o recurso, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após a publicação da decisão em primeira instância,
devendo ser dirigido ao Senhor Prefeito Municipal a quem cabe a decisão em segunda instância, que terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis
para julgamento.
§ 3º A petição assinada por procurador somente produzirá efeito se estiver acompanhada do respectivo instrumento de mandato.
Art. 10. Integram a presente Lei os seguintes anexos:
I – memorial descritivo do projeto, constante no Anexo I desta Lei;
II – orçamento do custo da obra, constante no Anexo II desta Lei;
III– determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição de melhoria, constante no Anexo III desta Lei;
IV – delimitação da zona de influência, constante no Anexo IV desta Lei;
V – determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas, constante no Anexo V desta Lei.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos quanto ao lançamento da contribuição de melhoria a partir
do próximo exercício, decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração
Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 11 de outubro de 2021.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Os anexos estão disponíveis para consulta na Diretoria Administrativa da Secretaria Municipal de Administração

LEI Nº 5.564, DE 11 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359235

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
LEI Nº 5.564, DE 11 DE OUTUBRO DE 2021.
Dispõe sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria pela execução de obras.
O Prefeito do Município de Concórdia.
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover os atos necessários à cobrança da Contribuição de Melhoria, para fazer
face ao custo da obra pública de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Rua Divino Pai Eterno, Bairro Santo Antônio, que resulte
em valorização imobiliária, observado o previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; no Código Tributário Nacional;
no Decreto-Lei Federal nº 195, de 24 de fevereiro de 1967; na Lei nº 1.766, de 26 de novembro de 1981 e alterações – Código Tributário
Municipal e na Lei nº 5.025 de 13 de dezembro de 2017, que institui a Cobrança da Contribuição de Melhoria sobre imóveis localizados no
perímetro urbano do Município de Concórdia.
Parágrafo único. A obra de que trata o caput deste artigo tem a extensão de 402,47m, tendo como custo total estimado o valor de R$
747.813,62 (setecentos e quarenta e sete mil, oitocentos e treze reais e sessenta e dois centavos) com recursos próprios do Município.
Art. 2º O sujeito passivo da Contribuição de Melhoria é o proprietário de imóvel do domínio privado, situado nas áreas beneficiadas pela
obra, nos termos do art. 7º da Lei nº 5.025, de 2017.
Art. 3º A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel, calculada em conformidade com o disposto nos arts. 3º
e 4º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 4º O edital prévio será publicado contendo, entre outros, os seguintes elementos:
I – objeto do edital e fundamentação legal envolvida;
II – memorial descritivo do projeto;
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III – orçamento total ou parcial do custo da obra;
IV – subsídio envolvido, se for o caso;
V – parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, com o correspondente plano de rateio entre os imóveis beneficiados;
VI – delimitação das áreas direta ou indiretamente beneficiadas e a relação dos imóveis nelas compreendidos;
VII – determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nelas contidas;
VIII – forma de pagamento;
IX – informações previstas nos arts. 3º e 4º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 5º Os proprietários de imóveis situados nas zonas beneficiadas pela obra pública, terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de
publicação dos Editais, para impugnar qualquer elemento deles constante, cabendo ao impugnante o ônus da prova.
Art. 6º Após a execução da obra, antes do respectivo lançamento, será realizada avaliação dos imóveis beneficiados, a fim de definir a
valorização decorrente.
Art. 7º O edital de lançamento da Contribuição de Melhoria será publicado após a execução das obras, contendo, entre outros, os elementos
previstos no art. 9º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 8º Os requerimentos de impugnação, reclamações ou quaisquer recursos administrativos apresentados em face do edital prévio e do
edital de lançamento, não suspendem o início ou prosseguimento das obras, tampouco terão efeito de obstar o Município, dos procedimentos necessários ao lançamento e cobrança da Contribuição de Melhoria.
Art. 9º As impugnações de que tratam os arts. 5º, 7º e 8º desta Lei deverão ser protocolizadas no Setor de Protocolo do Município, por
meio de requerimento devidamente fundamentado, juntamente com documentos que se fizerem necessários para a instrução do processo.
§ 1º As impugnações deverão ser dirigidas ao Secretário Municipal de Gestão Urbana a quem cabe a decisão em primeira instância, no prazo
de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da impugnação.
§ 2º Fica facultado ao interessado, o recurso, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após a publicação da decisão em primeira instância,
devendo ser dirigido ao Senhor Prefeito Municipal a quem cabe a decisão em segunda instância, que terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis
para julgamento.
§ 3º A petição assinada por procurador somente produzirá efeito se estiver acompanhada do respectivo instrumento de mandato.
Art. 10. Integram a presente Lei os seguintes anexos:
I – memorial descritivo do projeto, constante no Anexo I desta Lei;
II – orçamento do custo da obra, constante no Anexo II desta Lei;
III– determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição de melhoria, constante no Anexo III desta Lei;
IV – delimitação da zona de influência, constante no Anexo IV desta Lei;
V – determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas, constante no Anexo V desta Lei.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos quanto ao lançamento da contribuição de melhoria a partir
do próximo exercício, decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração
Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 11 de outubro de 2021.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Os anexos estão disponíveis para consulta na Diretoria Administrativa da Secretaria Municipal de Administração
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Publicação Nº 3359237

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
LEI Nº 5.565, DE 11 DE OUTUBRO DE 2021.
Dispõe sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria pela execução de obras.
O Prefeito do Município de Concórdia.
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover os atos necessários à cobrança da Contribuição de Melhoria, para fazer face
ao custo da obra pública de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Rua Antonio Pio Lazzarotti, Bairro Parque de Exposições, que
resulte em valorização imobiliária, observado o previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; no Código Tributário
Nacional; no Decreto-Lei Federal nº 195, de 24 de fevereiro de 1967; na Lei nº 1.766, de 26 de novembro de 1981 e alterações – Código
Tributário Municipal e na Lei nº 5.025 de 13 de dezembro de 2017, que institui a Cobrança da Contribuição de Melhoria sobre imóveis localizados no perímetro urbano do Município de Concórdia.
Parágrafo único. A obra de que trata o caput deste artigo tem a extensão de 580,00m, tendo como custo total estimado o valor de R$
1.242.842,23 (um milhão, duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos) com recursos próprios
do Município.
Art. 2º O sujeito passivo da Contribuição de Melhoria é o proprietário de imóvel do domínio privado, situado nas áreas beneficiadas pela
obra, nos termos do art. 7º da Lei nº 5.025, de 2017.
Art. 3º A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel, calculada em conformidade com o disposto nos arts. 3º
e 4º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 4º O edital prévio será publicado contendo, entre outros, os seguintes elementos:
I – objeto do edital e fundamentação legal envolvida;
II – memorial descritivo do projeto;
III – orçamento total ou parcial do custo da obra;
IV – subsídio envolvido, se for o caso;
V – parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, com o correspondente plano de rateio entre os imóveis beneficiados;
VI – delimitação das áreas direta ou indiretamente beneficiadas e a relação dos imóveis nelas compreendidos;
VII – determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nelas contidas;
VIII – forma de pagamento;
IX – informações previstas nos arts. 3º e 4º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 5º Os proprietários de imóveis situados nas zonas beneficiadas pela obra pública, terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de
publicação dos Editais, para impugnar qualquer elemento deles constante, cabendo ao impugnante o ônus da prova.
Art. 6º Após a execução da obra, antes do respectivo lançamento, será realizada avaliação dos imóveis beneficiados, a fim de definir a
valorização decorrente.
Art. 7º O edital de lançamento da Contribuição de Melhoria será publicado após a execução das obras, contendo, entre outros, os elementos
previstos no art. 9º da Lei 5.025/2017.
Art. 8º Os requerimentos de impugnação, reclamações ou quaisquer recursos administrativos apresentados em face do edital prévio e do
edital de lançamento, não suspendem o início ou prosseguimento das obras, tampouco terão efeito de obstar o Município, dos procedimentos necessários ao lançamento e cobrança da Contribuição de Melhoria.
Art. 9º As impugnações de que tratam os arts. 5º, 7º e 8º desta Lei deverão ser protocolizadas no Setor de Protocolo do Município, por
meio de requerimento devidamente fundamentado, juntamente com documentos que se fizerem necessários para a instrução do processo.
§ 1º As impugnações deverão ser dirigidas ao Secretário Municipal de Gestão Urbana a quem cabe a decisão em primeira instância, no prazo
de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da impugnação.
§ 2º Fica facultado ao interessado, o recurso, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após a publicação da decisão em primeira instância,
devendo ser dirigido ao Senhor Prefeito Municipal a quem cabe a decisão em segunda instância, que terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis
para julgamento.
§ 3º A petição assinada por procurador somente produzirá efeito se estiver acompanhada do respectivo instrumento de mandato.
Art. 10. Integram a presente Lei os seguintes anexos:
I – memorial descritivo do projeto, constante no Anexo I desta Lei;
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II – orçamento do custo da obra, constante no Anexo II desta Lei;
III– determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição de melhoria, constante no Anexo III desta Lei;
IV – delimitação da zona de influência, constante no Anexo IV desta Lei;
V – determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas, constante no Anexo V desta Lei.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos quanto ao lançamento da contribuição de melhoria a partir
do próximo exercício, decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração
Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 11 de outubro de 2021.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Os anexos estão disponíveis para consulta na Diretoria Administrativa da Secretaria Municipal de Administração

LEI Nº 5.566, DE 11 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359240

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
LEI Nº 5.566, DE 11 DE OUTUBRO DE 2021.
Dispõe sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria pela execução de obras.
O Prefeito do Município de Concórdia.
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover os atos necessários à cobrança da Contribuição de Melhoria, para fazer
face ao custo da obra pública de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Rua Albino Vitto, Bairro Sintrial, que resulte em valorização
imobiliária, observado o previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; no Código Tributário Nacional; no Decreto-Lei
Federal nº 195, de 24 de fevereiro de 1967; na Lei nº 1.766, de 26 de novembro de 1981 e alterações – Código Tributário Municipal e na Lei
nº 5.025 de 13 de dezembro de 2017, que institui a Cobrança da Contribuição de Melhoria sobre imóveis localizados no perímetro urbano
do Município de Concórdia.
Parágrafo único. A obra de que trata o caput deste artigo tem a extensão de 290,10m, tendo como custo total estimado o valor de R$
506.728,08 (quinhentos e seis mil, setecentos e vinte e oito reais e oito centavos) com recursos próprios do Município.
Art. 2º O sujeito passivo da Contribuição de Melhoria é o proprietário de imóvel do domínio privado, situado nas áreas beneficiadas pela
obra, nos termos do art. 7º da Lei nº 5.025, de 2017.
Art. 3º A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel, calculada em conformidade com o disposto nos arts. 3º
e 4º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 4º O edital prévio será publicado contendo, entre outros, os seguintes elementos:
I – objeto do edital e fundamentação legal envolvida;
II – memorial descritivo do projeto;
III – orçamento total ou parcial do custo da obra;
IV – subsídio envolvido, se for o caso;
V – parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, com o correspondente plano de rateio entre os imóveis beneficiados;
VI – delimitação das áreas direta ou indiretamente beneficiadas e a relação dos imóveis nelas compreendidos;
VII – determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nelas contidas;
VIII – forma de pagamento;
IX – informações previstas nos arts. 3º e 4º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 5º Os proprietários de imóveis situados nas zonas beneficiadas pela obra pública, terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de
publicação dos Editais, para impugnar qualquer elemento deles constante, cabendo ao impugnante o ônus da prova.
Art. 6º Após a execução da obra, antes do respectivo lançamento, será realizada avaliação dos imóveis beneficiados, a fim de definir a
valorização decorrente.
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Art. 7º O edital de lançamento da Contribuição de Melhoria será publicado após a execução das obras, contendo, entre outros, os elementos
previstos no art. 9º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 8º Os requerimentos de impugnação, reclamações ou quaisquer recursos administrativos apresentados em face do edital prévio e do
edital de lançamento, não suspendem o início ou prosseguimento das obras, tampouco terão efeito de obstar o Município, dos procedimentos necessários ao lançamento e cobrança da Contribuição de Melhoria.
Art. 9º As impugnações de que tratam os arts. 5º, 7º e 8º desta Lei deverão ser protocolizadas no Setor de Protocolo do Município, por
meio de requerimento devidamente fundamentado, juntamente com documentos que se fizerem necessários para a instrução do processo.
§ 1º As impugnações deverão ser dirigidas ao Secretário Municipal de Gestão Urbana a quem cabe a decisão em primeira instância, no prazo
de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da impugnação.
§ 2º Fica facultado ao interessado, o recurso, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após a publicação da decisão em primeira instância,
devendo ser dirigido ao Senhor Prefeito Municipal a quem cabe a decisão em segunda instância, que terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis
para julgamento.
§ 3º A petição assinada por procurador somente produzirá efeito se estiver acompanhada do respectivo instrumento de mandato.
Art. 10. Integram a presente Lei os seguintes anexos:
I – memorial descritivo do projeto, constante no Anexo I desta Lei;
II – orçamento do custo da obra, constante no Anexo II desta Lei;
III– determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição de melhoria, constante no Anexo III desta Lei;
IV – delimitação da zona de influência, constante no Anexo IV desta Lei;
V – determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas, constante no Anexo V desta Lei.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos quanto ao lançamento da contribuição de melhoria a partir
do próximo exercício, decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração
Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 11 de outubro de 2021.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Os anexos estão disponíveis para consulta na Diretoria Administrativa da Secretaria Municipal de Administração

LEI Nº 5.568, DE 11 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359242

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
LEI Nº 5.568, DE 11 DE OUTUBRO DE 2021.
Dispõe sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria pela execução de obras.
O Prefeito do Município de Concórdia.
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover os atos necessários à cobrança da Contribuição de Melhoria, para fazer face
ao custo da obra pública de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Rua “A” do Loteamento BR, Bairro Vila Jacob Biezus, que resulte
em valorização imobiliária, observado o previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; no Código Tributário Nacional;
no Decreto-Lei Federal nº 195, de 24 de fevereiro de 1967; na Lei nº 1.766, de 26 de novembro de 1981 e alterações – Código Tributário
Municipal e na Lei nº 5.025 de 13 de dezembro de 2017, que institui a Cobrança da Contribuição de Melhoria sobre imóveis localizados no
perímetro urbano do Município de Concórdia.
Parágrafo único. A obra de que trata o caput deste artigo tem a extensão de 369,26m, tendo como custo total estimado o valor de R$
791.698,43 (setecentos e noventa e um mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos) com recursos próprios do Município.
Art. 2º O sujeito passivo da Contribuição de Melhoria é o proprietário de imóvel do domínio privado, situado nas áreas beneficiadas pela
obra, nos termos do art. 7º da Lei nº 5.025, de 2017.
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Art. 3º A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel, calculada em conformidade com o disposto nos arts. 3º
e 4º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 4º O edital prévio será publicado contendo, entre outros, os seguintes elementos:
I – objeto do edital e fundamentação legal envolvida;
II – memorial descritivo do projeto;
III – orçamento total ou parcial do custo da obra;
IV – subsídio envolvido, se for o caso;
V – parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, com o correspondente plano de rateio entre os imóveis beneficiados;
VI – delimitação das áreas direta ou indiretamente beneficiadas e a relação dos imóveis nelas compreendidos;
VII – determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nelas contidas;
VIII – forma de pagamento;
IX – informações previstas nos arts. 3º e 4º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 5º Os proprietários de imóveis situados nas zonas beneficiadas pela obra pública, terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de
publicação dos Editais, para impugnar qualquer elemento deles constante, cabendo ao impugnante o ônus da prova.
Art. 6º Após a execução da obra, antes do respectivo lançamento, será realizada avaliação dos imóveis beneficiados, a fim de definir a
valorização decorrente.
Art. 7º O edital de lançamento da Contribuição de Melhoria será publicado após a execução das obras, contendo, entre outros, os elementos
previstos no art. 9º da Lei 5.025/2017.
Art. 8º Os requerimentos de impugnação, reclamações ou quaisquer recursos administrativos apresentados em face do edital prévio e do
edital de lançamento, não suspendem o início ou prosseguimento das obras, tampouco terão efeito de obstar o Município, dos procedimentos necessários ao lançamento e cobrança da Contribuição de Melhoria.
Art. 9º As impugnações de que tratam os arts. 5º, 7º e 8º desta Lei deverão ser protocolizadas no Setor de Protocolo do Município, por
meio de requerimento devidamente fundamentado, juntamente com documentos que se fizerem necessários para a instrução do processo.
§ 1º As impugnações deverão ser dirigidas ao Secretário Municipal de Gestão Urbana a quem cabe a decisão em primeira instância, no prazo
de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da impugnação.
§ 2º Fica facultado ao interessado, o recurso, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após a publicação da decisão em primeira instância,
devendo ser dirigido ao Senhor Prefeito Municipal a quem cabe a decisão em segunda instância, que terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis
para julgamento.
§ 3º A petição assinada por procurador somente produzirá efeito se estiver acompanhada do respectivo instrumento de mandato.
Art. 10. Integram a presente Lei os seguintes anexos:
I – memorial descritivo do projeto, constante no Anexo I desta Lei;
II – orçamento do custo da obra, constante no Anexo II desta Lei;
III – determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição de melhoria, constante no Anexo III desta Lei;
IV – delimitação da zona de influência, constante no Anexo IV desta Lei;
V – determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas, constante no Anexo V desta Lei.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos quanto ao lançamento da contribuição de melhoria a partir
do próximo exercício, decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração
Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 11 de outubro de 2021.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Os anexos estão disponíveis para consulta na Diretoria Administrativa da Secretaria Municipal de Administração
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LEI Nº 5.571, DE 11 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359245

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
LEI Nº 5.571, DE 11 DE OUTUBRO DE 2021.
Autoriza abertura de crédito suplementar e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Concórdia.
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º Fica o Poder Executivo do Município autorizado a suplementar, com recursos do superávit financeiro verificado no exercício de 2020,
a dotação constante no elemento do seguinte projeto/atividade do orçamento vigente:
Órgão
Unidade Orçamentária
Projeto/Atividade
Elemento

11
11.001
26.0782.0055.2041
3.3.90.00.00.00.00.00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL
Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural – SEMUR
Ações do Transporte Rodoviário – SEMUR
Outras Despesas Correntes – Aplicações Diretas
Recursos Ordinários – PMC – Superávit do Exercício Anterior ...............
Fonte de Recursos
03.000001
..................................... R$ 500.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO .................................................................................................... R$ 500.000,00

Art. 2º Fica o Poder Executivo do Município autorizado a suplementar, com recursos do provável excesso de arrecadação a ser verificado no
exercício de 2021, as dotações constantes nos elementos dos seguintes projetos/atividades do orçamento vigente:
Órgão
Unidade Orçamentária
Projeto/Atividade
Elemento

12
12.01
28.0846.0058.2043
3.3.90.00.00.00.00.00

Fonte de Recursos

01.000011

Órgão
Unidade Orçamentária
Projeto/Atividade
Elemento

13
13.001
0010.0305.0063.2629
3.3.90.00.00.00.00.00

ENCARGOS GERAIS
Encargos Gerais
Ações de Outros Encargos Especiais
Outras Despesas Correntes – Aplicações Diretas
Recursos Ordinários – Convênio Polícia Civil ............................................
............... R$ 25.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fundo Municipal de Saúde – FMS
Enfrentamento da Emergência de Saúde – Nacional – FMS
Outras Despesas Correntes – Aplicações Diretas
Transferências do SUS/União – Coronavírus (COVID-19) ..........................
Fonte de Recursos
01.380012
............................... R$ 3.952.500,00
TOTAL SUPLEMENTADO ................................................................................................ R$ 3.977.500,00

Art. 3º Ficam alteradas nas Leis nºs. 4.987, de 20 de setembro de 2017; 5.400, de 17 de junho de 2020 e 5.479, de 22 de dezembro de
2020, as ações mencionadas nesta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração
ENORI ANTONIO BOLSI
Secretário Municipal da Fazenda
Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 11 de outubro de 2021.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

LEI Nº 5.572, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359247

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
LEI Nº 5.572, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021.
Denomina vias públicas do Loteamento Buona Vitta, do Bairro Colinas.
O Prefeito do Município de Concórdia.
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Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º As vias públicas localizadas no Loteamento Buona Vitta, no Bairro Colinas, passam a denominar-se:
I – Rua Valentin Dalla Costa à Rua A;
II – Rua Hamilton Souza à Rua B;
III – Rua Amelio Sandi à Rua C;
IV – Rua César Pellizzaro à Rua D;
V – Rua Hermenegildo Zanella à Rua E.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração

CLAITON CASAGRANDE
Secretário Municipal de Gestão Urbana

Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 13 de outubro 2021.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

LEI Nº 5.573, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359249

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
LEI Nº 5.573, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021.
Autoriza abertura de crédito suplementar e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Concórdia.
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º Fica o Poder Executivo do Município autorizado a anular parte das dotações constantes nos elementos dos seguintes projetos/atividades do orçamento vigente:
Órgão

03

GABINETE VICE-PREFEITO

Unidade Orçamentária

03.001

Gabinete do Vice-Prefeito – GAV

Projeto/Atividade

0004.0122.0007.2006

Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice- Prefeito – GAV

Elemento

3.1.90.00.00.00.00.00

Pessoal e Encargos Sociais – Aplicações Diretas

Fonte de Recursos

01000001

Recursos Ordinários – PMC ......................... R$ 60.000,00

Elemento

3.1.91.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas Decorrentes de Operações entre Órgãos

Fonte de Recursos

01000001

Recursos Ordinários – PMC ........................... R$ 6.000,00

Elemento

3.3.90.00.00.00.00.00

Outras Despesas Correntes – Aplicações Diretas

Fonte de Recursos

01000001

Recursos Ordinários – PMC ......................... R$ 50.000,00

Elemento

4.4.90.00.00.00.00.00

Investimentos – Aplicações Diretas

Fonte de Recursos

01000001

Recursos Ordinários – PMC ........................... R$ 4.000,00

TOTAL ANULADO ............................................................................................................ R$ 120.000,00

Art. 2º Com os recursos de que trata o art. 1º desta Lei, fica o Poder Executivo do Município autorizado a suplementar a dotação constante
no elemento do seguinte projeto/atividade do orçamento vigente:
Órgão

30

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E CULTURA – SEDEC

Unidade Orçamentária

30.001

DESPORTO – SEDEC

Projeto/Atividade

27.0122.0075.2451

Manutenção das Atividades – Desporto e Parque de Exposições

Projeto/Atividade

0027.0811.0076.2452

Ações do Desporto e Rendimento – Desporto

Elemento

3.3.50.00.00.00.00.00

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Fonte de Recursos

01000001

Recursos Ordinários – PMC ........................ R$ 120.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO .................................................................................................. R$ 120.000,00

Art. 3º Ficam alteradas nas Leis nºs. 4.987, de 20 de setembro de 2017; 5.400, de 17 de junho de 2020 e 5.479, de 22 de dezembro de
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 383

2020, as ações mencionadas nesta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração
ENORI ANTONIO BOLSI
Secretário Municipal da Fazenda
Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 14 de outubro de 2021.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

LEI Nº 5.574, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359255

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
LEI Nº 5.574, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
Dispõe sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria pela execução de obras.
O Prefeito do Município de Concórdia.
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover os atos necessários à cobrança da Contribuição de Melhoria, para fazer face
ao custo da obra pública de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Rua Alberto Schnitzer, Bairro Floresta, que resulte em valorização
imobiliária, observado o previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; no Código Tributário Nacional; no Decreto-Lei
Federal nº 195, de 24 de fevereiro de 1967; na Lei nº 1.766, de 26 de novembro de 1981 e alterações – Código Tributário Municipal e na Lei
nº 5.025, de 13 de dezembro de 2017, que institui a Cobrança da Contribuição de Melhoria sobre imóveis localizados no perímetro urbano
do Município de Concórdia.
Parágrafo único. A obra de que trata o caput deste artigo tem a extensão de 305,05m, tendo como custo total estimado o valor de R$
709.222,15 (setecentos e nove mil, duzentos e vinte e dois reais e quinze centavos) com recursos próprios e oriundos do Contrato de Repasse nº 906214/2020, Proposta nº 021463/2020.
Art. 2º O sujeito passivo da Contribuição de Melhoria é o proprietário de imóvel do domínio privado, situado nas áreas beneficiadas pela
obra, nos termos do art. 7º da Lei nº 5.025, de 2017.
Art. 3º A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel, calculada em conformidade com o disposto nos arts. 3º
e 4º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 4º O edital prévio será publicado contendo, entre outros, os seguintes elementos:
I – objeto do edital e fundamentação legal envolvida;
II – memorial descritivo do projeto;
III – orçamento total ou parcial do custo da obra;
IV – subsídio envolvido, se for o caso;
V – parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, com o correspondente plano de rateio entre os imóveis beneficiados;
VI – delimitação das áreas direta ou indiretamente beneficiadas e a relação dos imóveis nelas compreendidos;
VII – determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nelas contidas;
VIII – forma de pagamento;
IX – informações previstas nos arts. 3º e 4º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 5º Os proprietários de imóveis situados nas zonas beneficiadas pela obra pública, terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de
publicação dos Editais, para impugnar qualquer elemento deles constante, cabendo ao impugnante o ônus da prova.
Art. 6º Após a execução da obra, antes do respectivo lançamento, será realizada avaliação dos imóveis beneficiados, a fim de definir a
valorização decorrente.
Art. 7º O edital de lançamento da Contribuição de Melhoria será publicado após a execução das obras, contendo, entre outros, os elementos
previstos no art. 9º da Lei 5.025, de 2017.
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Art. 8º Os requerimentos de impugnação, reclamações ou quaisquer recursos administrativos apresentados em face do edital prévio e do
edital de lançamento, não suspendem o início ou prosseguimento das obras, tampouco terão efeito de obstar o Município, dos procedimentos necessários ao lançamento e cobrança da Contribuição de Melhoria.
Art. 9º As impugnações de que tratam os arts. 5º, 7º e 8º desta Lei deverão ser protocolizadas no Setor de Protocolo do Município, por
meio de requerimento devidamente fundamentado, juntamente com documentos que se fizerem necessários para a instrução do processo.
§ 1º As impugnações deverão ser dirigidas ao Secretário Municipal de Gestão Urbana, a quem cabe a decisão em primeira instância, no
prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da impugnação.
§ 2º Fica facultado ao interessado, o recurso, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após a publicação da decisão em primeira instância,
devendo ser dirigido ao Senhor Prefeito Municipal a quem cabe a decisão em segunda instância, que terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis
para julgamento.
§ 3º A petição assinada por procurador somente produzirá efeito se estiver acompanhada do respectivo instrumento de mandato.
Art. 10. Integram a presente Lei os seguintes anexos:
I – memorial descritivo do projeto, constante no Anexo I desta Lei;
II – orçamento do custo da obra, constante no Anexo II desta Lei;
III – determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição de melhoria, constante no Anexo III desta Lei;
IV – delimitação da zona de influência, constante no Anexo IV desta Lei;
V – determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas, constante no Anexo V desta Lei.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos quanto ao lançamento da contribuição de melhoria a partir
do próximo exercício, decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração
Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 19 de outubro de 2021.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Os anexos estão disponíveis para consulta na Diretoria Administrativa da Secretaria Municipal de Administração

LEI Nº 5.575, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359260

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
LEI Nº 5.575, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
Dispõe sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria pela execução de obras.
O Prefeito do Município de Concórdia.
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover os atos necessários à cobrança da Contribuição de Melhoria, para fazer
face ao custo da obra pública de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Rua Angola, Bairro das Nações, que resulte em valorização
imobiliária, observado o previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; no Código Tributário Nacional; no Decreto-Lei
Federal nº 195, de 24 de fevereiro de 1967; na Lei nº 1.766, de 26 de novembro de 1981 e alterações – Código Tributário Municipal e na Lei
nº 5.025, de 13 de dezembro de 2017, que institui a Cobrança da Contribuição de Melhoria sobre imóveis localizados no perímetro urbano
do Município de Concórdia.
Parágrafo único. A obra de que trata o caput deste artigo tem a extensão de 59,51m, tendo como custo total estimado o valor de R$
146.877,02 (cento e quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e sete reais e dois centavos) com recursos próprios do Município.
Art. 2º O sujeito passivo da Contribuição de Melhoria é o proprietário de imóvel do domínio privado, situado nas áreas beneficiadas pela
obra, nos termos do art. 7º da Lei nº 5.025, de 2017.
Art. 3º A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel, calculada em conformidade com o disposto nos arts. 3º
e 4º da Lei 5.025, de 2017.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 385

Art. 4º O edital prévio será publicado contendo, entre outros, os seguintes elementos:
I – objeto do edital e fundamentação legal envolvida;
II – memorial descritivo do projeto;
III – orçamento total ou parcial do custo da obra;
IV – subsídio envolvido, se for o caso;
V – parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, com o correspondente plano de rateio entre os imóveis beneficiados;
VI – delimitação das áreas direta ou indiretamente beneficiadas e a relação dos imóveis nelas compreendidos;
VII – determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nelas contidas;
VIII – forma de pagamento;
IX – informações previstas nos arts. 3º e 4º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 5º Os proprietários de imóveis situados nas zonas beneficiadas pela obra pública, terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de
publicação dos Editais, para impugnar qualquer elemento deles constante, cabendo ao impugnante o ônus da prova.
Art. 6º Após a execução da obra, antes do respectivo lançamento, será realizada avaliação dos imóveis beneficiados, a fim de definir a
valorização decorrente.
Art. 7º O edital de lançamento da Contribuição de Melhoria será publicado após a execução das obras, contendo, entre outros, os elementos
previstos no art. 9º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 8º Os requerimentos de impugnação, reclamações ou quaisquer recursos administrativos apresentados em face do edital prévio e do
edital de lançamento, não suspendem o início ou prosseguimento das obras, tampouco terão efeito de obstar o Município, dos procedimentos necessários ao lançamento e cobrança da Contribuição de Melhoria.
Art. 9º As impugnações de que tratam os arts. 5º, 7º e 8º desta Lei deverão ser protocolizadas no Setor de Protocolo do Município, por
meio de requerimento devidamente fundamentado, juntamente com documentos que se fizerem necessários para a instrução do processo.
§ 1º As impugnações deverão ser dirigidas ao Secretário Municipal de Gestão Urbana a quem cabe a decisão em primeira instância, no prazo
de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da impugnação.
§ 2º Fica facultado ao interessado, o recurso, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após a publicação da decisão em primeira instância,
devendo ser dirigido ao Senhor Prefeito Municipal a quem cabe a decisão em segunda instância, que terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis
para julgamento.
§ 3º A petição assinada por procurador somente produzirá efeito se estiver acompanhada do respectivo instrumento de mandato.
Art. 10. Integram a presente Lei os seguintes anexos:
I – memorial descritivo do projeto, constante no Anexo I desta Lei;
II – orçamento do custo da obra, constante no Anexo II desta Lei;
III – determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição de melhoria, constante no Anexo III desta Lei;
IV – delimitação da zona de influência, constante no Anexo IV desta Lei;
V – determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas, constante no Anexo V desta Lei.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos quanto ao lançamento da contribuição de melhoria a partir
do próximo exercício, decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração
Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 19 de outubro de 2021.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Os anexos estão disponíveis para consulta na Diretoria Administrativa da Secretaria Municipal de Administração
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Publicação Nº 3359265

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
LEI Nº 5.576, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
Dispõe sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria pela execução de obras.
O Prefeito do Município de Concórdia.
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover os atos necessários à cobrança da Contribuição de Melhoria, para fazer
face ao custo da obra pública de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Rua Severino Andognini, Bairro Imigrantes, que resulte
em valorização imobiliária, observado o previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; no Código Tributário Nacional;
no Decreto-Lei Federal nº 195, de 24 de fevereiro de 1967; na Lei nº 1.766, de 26 de novembro de 1981 e alterações – Código Tributário
Municipal e na Lei nº 5.025, de 13 de dezembro de 2017, que institui a Cobrança da Contribuição de Melhoria sobre imóveis localizados no
perímetro urbano do Município de Concórdia.
Parágrafo único. A obra de que trata o caput deste artigo tem a extensão de 156,30m, tendo como custo total estimado o valor de R$
330.432,08 (trezentos e trinta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oito centavos) com recursos próprios do Município.
Art. 2º O sujeito passivo da Contribuição de Melhoria é o proprietário de imóvel do domínio privado, situado nas áreas beneficiadas pela
obra, nos termos do art. 7º da Lei nº 5.025, de 2017.
Art. 3º A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel, calculada em conformidade com o disposto nos arts. 3º
e 4º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 4º O edital prévio será publicado contendo, entre outros, os seguintes elementos:
I – objeto do edital e fundamentação legal envolvida;
II – memorial descritivo do projeto;
III – orçamento total ou parcial do custo da obra;
IV – subsídio envolvido, se for o caso;
V – parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, com o correspondente plano de rateio entre os imóveis beneficiados;
VI – delimitação das áreas direta ou indiretamente beneficiadas e a relação dos imóveis nelas compreendidos;
VII – determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nelas contidas;
VIII – forma de pagamento;
IX – informações previstas nos arts. 3º e 4º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 5º Os proprietários de imóveis situados nas zonas beneficiadas pela obra pública, terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de
publicação dos Editais, para impugnar qualquer elemento deles constante, cabendo ao impugnante o ônus da prova.
Art. 6º Após a execução da obra, antes do respectivo lançamento, será realizada avaliação dos imóveis beneficiados, a fim de definir a
valorização decorrente.
Art. 7º O edital de lançamento da Contribuição de Melhoria será publicado após a execução das obras, contendo, entre outros, os elementos
previstos no art. 9º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 8º Os requerimentos de impugnação, reclamações ou quaisquer recursos administrativos apresentados em face do edital prévio e do
edital de lançamento, não suspendem o início ou prosseguimento das obras, tampouco terão efeito de obstar o Município, dos procedimentos necessários ao lançamento e cobrança da Contribuição de Melhoria.
Art. 9º As impugnações de que tratam os arts. 5º, 7º e 8º desta Lei deverão ser protocolizadas no Setor de Protocolo do Município, por
meio de requerimento devidamente fundamentado, juntamente com documentos que se fizerem necessários para a instrução do processo.
§ 1º As impugnações deverão ser dirigidas ao Secretário Municipal de Gestão Urbana, a quem cabe a decisão em primeira instância, no
prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da impugnação.
§ 2º Fica facultado ao interessado, o recurso, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após a publicação da decisão em primeira instância,
devendo ser dirigido ao Senhor Prefeito Municipal a quem cabe a decisão em segunda instância, que terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis
para julgamento.
§ 3º A petição assinada por procurador somente produzirá efeito se estiver acompanhada do respectivo instrumento de mandato.
Art. 10. Integram a presente Lei os seguintes anexos:
I – memorial descritivo do projeto, constante no Anexo I desta Lei;
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II – orçamento do custo da obra, constante no Anexo II desta Lei;
III– determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição de melhoria, constante no Anexo III desta Lei;
IV – delimitação da zona de influência, constante no Anexo IV desta Lei;
V – determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas, constante no Anexo V desta Lei.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos quanto ao lançamento da contribuição de melhoria a partir
do próximo exercício, decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração
Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 19 de outubro de 2021.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Os anexos estão disponíveis para consulta na Diretoria Administrativa da Secretaria Municipal de Administração

LEI Nº 5.577, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359268

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
LEI Nº 5.577, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
Dispõe sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria pela execução de obras.
O Prefeito do Município de Concórdia.
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover os atos necessários à cobrança da Contribuição de Melhoria, para fazer face
ao custo da obra pública de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Rua Alexandre Lorenzet, Bairro Parque de Exposições, que resulte
em valorização imobiliária, observado o previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; no Código Tributário Nacional;
no Decreto-Lei Federal nº 195, de 24 de fevereiro de 1967; na Lei nº 1.766, de 26 de novembro de 1981 e alterações – Código Tributário
Municipal e na Lei nº 5.025, de 13 de dezembro de 2017, que institui a Cobrança da Contribuição de Melhoria sobre imóveis localizados no
perímetro urbano do Município de Concórdia.
Parágrafo único. A obra de que trata o caput deste artigo tem a extensão de 480,84m, tendo como custo total estimado o valor de R$
1.172.799,03 (um milhão, cento e setenta e dois mil, setecentos e noventa e nove reais e três centavos) com recursos próprios e oriundos
do Contrato de Repasse nº 906214/2020, Proposta nº 021463/2020.
Art. 2º O sujeito passivo da Contribuição de Melhoria é o proprietário de imóvel do domínio privado, situado nas áreas beneficiadas pela
obra, nos termos do art. 7º da Lei nº 5.025, de 2017.
Art. 3º A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel, calculada em conformidade com o disposto nos arts. 3º
e 4º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 4º O edital prévio será publicado contendo, entre outros, os seguintes elementos:
I – objeto do edital e fundamentação legal envolvida;
II – memorial descritivo do projeto;
III – orçamento total ou parcial do custo da obra;
IV – subsídio envolvido, se for o caso;
V – parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, com o correspondente plano de rateio entre os imóveis beneficiados;
VI – delimitação das áreas direta ou indiretamente beneficiadas e a relação dos imóveis nelas compreendidos;
VII – determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nelas contidas;
VIII – forma de pagamento;
IX – informações previstas nos arts. 3º e 4º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 5º Os proprietários de imóveis situados nas zonas beneficiadas pela obra pública, terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de
publicação dos Editais, para impugnar qualquer elemento deles constante, cabendo ao impugnante o ônus da prova.
Art. 6º Após a execução da obra, antes do respectivo lançamento, será realizada avaliação dos imóveis beneficiados, a fim de definir a
valorização decorrente.
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Art. 7º O edital de lançamento da Contribuição de Melhoria será publicado após a execução das obras, contendo, entre outros, os elementos
previstos no art. 9º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 8º Os requerimentos de impugnação, reclamações ou quaisquer recursos administrativos apresentados em face do edital prévio e do
edital de lançamento, não suspendem o início ou prosseguimento das obras, tampouco terão efeito de obstar o Município, dos procedimentos necessários ao lançamento e cobrança da Contribuição de Melhoria.
Art. 9º As impugnações de que tratam os arts. 5º, 7º e 8º desta Lei deverão ser protocolizadas no Setor de Protocolo do Município, por
meio de requerimento devidamente fundamentado, juntamente com documentos que se fizerem necessários para a instrução do processo.
§ 1º As impugnações deverão ser dirigidas ao Secretário Municipal de Gestão Urbana, a quem cabe a decisão em primeira instância, no
prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da impugnação.
§ 2º Fica facultado ao interessado, o recurso, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após a publicação da decisão em primeira instância,
devendo ser dirigido ao Senhor Prefeito Municipal a quem cabe a decisão em segunda instância, que terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis
para julgamento.
§ 3º A petição assinada por procurador somente produzirá efeito se estiver acompanhada do respectivo instrumento de mandato.
Art. 10. Integram a presente Lei os seguintes anexos:
I – memorial descritivo do projeto, constante no Anexo I desta Lei;
II – orçamento do custo da obra, constante no Anexo II desta Lei;
III – determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição de melhoria, constante no Anexo III desta Lei;
IV – delimitação da zona de influência, constante no Anexo IV desta Lei;
V – determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas, constante no Anexo V desta Lei.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos quanto ao lançamento da contribuição de melhoria a partir
do próximo exercício, decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração
Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 19 de outubro de 2021.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Os anexos estão disponíveis para consulta na Diretoria Administrativa da Secretaria Municipal de Administração

LEI Nº 5.578, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359269

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
LEI Nº 5.578, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
Dispõe sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria pela execução de obras.
O Prefeito do Município de Concórdia.
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover os atos necessários à cobrança da Contribuição de Melhoria, para fazer
face ao custo da obra pública de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Rua Antonio Bergamini, Bairro Arvoredo, que resulte em
valorização imobiliária, observado o previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; no Código Tributário Nacional; no
Decreto-Lei Federal nº 195, de 24 de fevereiro de 1967; na Lei nº 1.766, de 26 de novembro de 1981 e alterações – Código Tributário
Municipal e na Lei nº 5.025, de 13 de dezembro de 2017, que institui a Cobrança da Contribuição de Melhoria sobre imóveis localizados no
perímetro urbano do Município de Concórdia.
Parágrafo único. A obra de que trata o caput deste artigo tem a extensão de 60,99m, tendo como custo total estimado o valor de R$
117.863,24 (cento e dezessete mil, oitocentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos) com recursos próprios do Município.
Art. 2º O sujeito passivo da Contribuição de Melhoria é o proprietário de imóvel do domínio privado, situado nas áreas beneficiadas pela
obra, nos termos do art. 7º da Lei nº 5.025, de 2017.
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Art. 3º A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel, calculada em conformidade com o disposto nos arts. 3º
e 4º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 4º O edital prévio será publicado contendo, entre outros, os seguintes elementos:
I – objeto do edital e fundamentação legal envolvida;
II – memorial descritivo do projeto;
III – orçamento total ou parcial do custo da obra;
IV – subsídio envolvido, se for o caso;
V – parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, com o correspondente plano de rateio entre os imóveis beneficiados;
VI – delimitação das áreas direta ou indiretamente beneficiadas e a relação dos imóveis nelas compreendidos;
VII – determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nelas contidas;
VIII – forma de pagamento;
IX – informações previstas nos arts. 3º e 4º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 5º Os proprietários de imóveis situados nas zonas beneficiadas pela obra pública, terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de
publicação dos Editais, para impugnar qualquer elemento deles constante, cabendo ao impugnante o ônus da prova.
Art. 6º Após a execução da obra, antes do respectivo lançamento, será realizada avaliação dos imóveis beneficiados, a fim de definir a
valorização decorrente.
Art. 7º O edital de lançamento da Contribuição de Melhoria será publicado após a execução das obras, contendo, entre outros, os elementos
previstos no art. 9º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 8º Os requerimentos de impugnação, reclamações ou quaisquer recursos administrativos apresentados em face do edital prévio e do
edital de lançamento, não suspendem o início ou prosseguimento das obras, tampouco terão efeito de obstar o Município, dos procedimentos necessários ao lançamento e cobrança da Contribuição de Melhoria.
Art. 9º As impugnações de que tratam os arts. 5º, 7º e 8º desta Lei deverão ser protocolizadas no Setor de Protocolo do Município, por
meio de requerimento devidamente fundamentado, juntamente com documentos que se fizerem necessários para a instrução do processo.
§ 1º As impugnações deverão ser dirigidas ao Secretário Municipal de Gestão Urbana a quem cabe a decisão em primeira instância, no prazo
de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da impugnação.
§ 2º Fica facultado ao interessado, o recurso, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após a publicação da decisão em primeira instância,
devendo ser dirigido ao Senhor Prefeito Municipal a quem cabe a decisão em segunda instância, que terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis
para julgamento.
§ 3º A petição assinada por procurador somente produzirá efeito se estiver acompanhada do respectivo instrumento de mandato.
Art. 10. Integram a presente Lei os seguintes anexos:
I – memorial descritivo do projeto, constante no Anexo I desta Lei;
II – orçamento do custo da obra, constante no Anexo II desta Lei;
III – determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição de melhoria, constante no Anexo III desta Lei;
IV – delimitação da zona de influência, constante no Anexo IV desta Lei;
V – determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas, constante no Anexo V desta Lei.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos quanto ao lançamento da contribuição de melhoria a partir
do próximo exercício, decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração
Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 19 de outubro de 2021.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Os anexos estão disponíveis para consulta na Diretoria Administrativa da Secretaria Municipal de Administração
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Publicação Nº 3359272

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
LEI Nº 5.579, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
Dispõe sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria pela execução de obras.
O Prefeito do Município de Concórdia.
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover os atos necessários à cobrança da Contribuição de Melhoria, para fazer face
ao custo da obra pública de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Rua Henrique Klein e parte da Rua Adolpho Alves da Rocha, Bairro
Nossa Senhora da Salete, que resulte em valorização imobiliária, observado o previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de
1988; no Código Tributário Nacional; no Decreto-Lei Federal nº 195, de 24 de fevereiro de 1967; na Lei nº 1.766, de 26 de novembro de
1981 e alterações – Código Tributário Municipal e na Lei nº 5.025, de 13 de dezembro de 2017, que institui a Cobrança da Contribuição de
Melhoria sobre imóveis localizados no perímetro urbano do Município de Concórdia.
Parágrafo único. A obra de que trata o caput deste artigo tem a extensão de 582,00m, tendo como custo total estimado o valor de R$
1.394.409,30 (um milhão, trezentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e nove reais e trinta centavos) com recursos próprios.
Art. 2º O sujeito passivo da Contribuição de Melhoria é o proprietário de imóvel do domínio privado, situado nas áreas beneficiadas pela
obra, nos termos do art. 7º da Lei nº 5.025, de 2017.
Art. 3º A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel, calculada em conformidade com o disposto nos arts. 3º
e 4º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 4º O edital prévio será publicado contendo, entre outros, os seguintes elementos:
I – objeto do edital e fundamentação legal envolvida;
II – memorial descritivo do projeto;
III – orçamento total ou parcial do custo da obra;
IV – subsídio envolvido, se for o caso;
V – parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, com o correspondente plano de rateio entre os imóveis beneficiados;
VI – delimitação das áreas direta ou indiretamente beneficiadas e a relação dos imóveis nelas compreendidos;
VII – determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nelas contidas;
VIII – forma de pagamento;
IX – informações previstas nos arts. 3º e 4º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 5º Os proprietários de imóveis situados nas zonas beneficiadas pela obra pública, terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de
publicação dos Editais, para impugnar qualquer elemento deles constante, cabendo ao impugnante o ônus da prova.
Art. 6º Após a execução da obra, antes do respectivo lançamento, será realizada avaliação dos imóveis beneficiados, a fim de definir a
valorização decorrente.
Art. 7º O edital de lançamento da Contribuição de Melhoria será publicado após a execução das obras, contendo, entre outros, os elementos
previstos no art. 9º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 8º Os requerimentos de impugnação, reclamações ou quaisquer recursos administrativos apresentados em face do edital prévio e do
edital de lançamento, não suspendem o início ou prosseguimento das obras, tampouco terão efeito de obstar o Município, dos procedimentos necessários ao lançamento e cobrança da Contribuição de Melhoria.
Art. 9º As impugnações de que tratam os arts. 5º, 7º e 8º desta Lei deverão ser protocolizadas no Setor de Protocolo do Município, por
meio de requerimento devidamente fundamentado, juntamente com documentos que se fizerem necessários para a instrução do processo.
§ 1º As impugnações deverão ser dirigidas ao Secretário Municipal de Gestão Urbana a quem cabe a decisão em primeira instância, no prazo
de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da impugnação.
§ 2º Fica facultado ao interessado, o recurso, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após a publicação da decisão em primeira instância,
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devendo ser dirigido ao Senhor Prefeito Municipal a quem cabe a decisão em segunda instância, que terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis
para julgamento.
§ 3º A petição assinada por procurador somente produzirá efeito se estiver acompanhada do respectivo instrumento de mandato.
Art. 10. Integram a presente Lei os seguintes anexos:
I – memorial descritivo do projeto, constante no Anexo I desta Lei;
II – orçamento do custo da obra, constante no Anexo II desta Lei;
III – determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição de melhoria, constante no Anexo III desta Lei;
IV – delimitação da zona de influência, constante no Anexo IV desta Lei;
V – determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas, constante no Anexo V desta Lei.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos quanto ao lançamento da contribuição de melhoria a partir
do próximo exercício, decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração
Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 19 de outubro de 2021.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Os anexos estão disponíveis para consulta na Diretoria Administrativa da Secretaria Municipal de Administração

LEI Nº 5.580, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359274

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
LEI Nº 5.580, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
Dispõe sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria pela execução de obras.
O Prefeito do Município de Concórdia.
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover os atos necessários à cobrança da Contribuição de Melhoria, para fazer face
ao custo da obra pública de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Rua Domenico Vivan, Bairro Arvoredo, que resulte em valorização
imobiliária, observado o previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; no Código Tributário Nacional; no Decreto-Lei
Federal nº 195, de 24 de fevereiro de 1967; na Lei nº 1.766, de 26 de novembro de 1981 e alterações – Código Tributário Municipal e na Lei
nº 5.025, de 13 de dezembro de 2017, que institui a Cobrança da Contribuição de Melhoria sobre imóveis localizados no perímetro urbano
do Município de Concórdia.
Parágrafo único. A obra de que trata o caput deste artigo tem a extensão de 83,33m, tendo como custo total estimado o valor de R$
141.627,03 (cento e quarenta e um mil, seiscentos e vinte e sete reais e três centavos) com recursos próprios do Município.
Art. 2º O sujeito passivo da Contribuição de Melhoria é o proprietário de imóvel do domínio privado, situado nas áreas beneficiadas pela
obra, nos termos do art. 7º da Lei nº 5.025, de 2017.
Art. 3º A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel, calculada em conformidade com o disposto nos arts. 3º
e 4º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 4º O edital prévio será publicado contendo, entre outros, os seguintes elementos:
I – objeto do edital e fundamentação legal envolvida;
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II – memorial descritivo do projeto;
III – orçamento total ou parcial do custo da obra;
IV – subsídio envolvido, se for o caso;
V – parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, com o correspondente plano de rateio entre os imóveis beneficiados;
VI – delimitação das áreas direta ou indiretamente beneficiadas e a relação dos imóveis nelas compreendidos;
VII – determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nelas contidas;
VIII – forma de pagamento;
IX – informações previstas nos arts. 3º e 4º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 5º Os proprietários de imóveis situados nas zonas beneficiadas pela obra pública, terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de
publicação dos Editais, para impugnar qualquer elemento deles constante, cabendo ao impugnante o ônus da prova.
Art. 6º Após a execução da obra, antes do respectivo lançamento, será realizada avaliação dos imóveis beneficiados, a fim de definir a
valorização decorrente.
Art. 7º O edital de lançamento da Contribuição de Melhoria será publicado após a execução das obras, contendo, entre outros, os elementos
previstos no art. 9º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 8º Os requerimentos de impugnação, reclamações ou quaisquer recursos administrativos apresentados em face do edital prévio e do
edital de lançamento, não suspendem o início ou prosseguimento das obras, tampouco terão efeito de obstar o Município, dos procedimentos necessários ao lançamento e cobrança da Contribuição de Melhoria.
Art. 9º As impugnações de que tratam os arts. 5º, 7º e 8º desta Lei deverão ser protocolizadas no Setor de Protocolo do Município, por
meio de requerimento devidamente fundamentado, juntamente com documentos que se fizerem necessários para a instrução do processo.
§ 1º As impugnações deverão ser dirigidas ao Secretário Municipal de Gestão Urbana, a quem cabe a decisão em primeira instância, no
prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da impugnação.
§ 2º Fica facultado ao interessado, o recurso, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após a publicação da decisão em primeira instância,
devendo ser dirigido ao Senhor Prefeito Municipal a quem cabe a decisão em segunda instância, que terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis
para julgamento.
§ 3º A petição assinada por procurador somente produzirá efeito se estiver acompanhada do respectivo instrumento de mandato.
Art. 10. Integram a presente Lei os seguintes anexos:
I – memorial descritivo do projeto, constante no Anexo I desta Lei;
II – orçamento do custo da obra, constante no Anexo II desta Lei;
III– determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição de melhoria, constante no Anexo III desta Lei;
IV – delimitação da zona de influência, constante no Anexo IV desta Lei;
V – determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas, constante no Anexo V desta Lei.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos quanto ao lançamento da contribuição de melhoria a partir
do próximo exercício, decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração
Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 19 de outubro de 2021.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Os anexos estão disponíveis para consulta na Diretoria Administrativa da Secretaria Municipal de Administração
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Publicação Nº 3359276

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
LEI Nº 5.581, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
Dispõe sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria pela execução de obras.
O Prefeito do Município de Concórdia.
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover os atos necessários à cobrança da Contribuição de Melhoria, para fazer face
ao custo da obra pública de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Rua Maria Mafessoni Rosa, Bairro dos Industriários, que resulte
em valorização imobiliária, observado o previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; no Código Tributário Nacional;
no Decreto-Lei Federal nº 195, de 24 de fevereiro de 1967; na Lei nº 1.766, de 26 de novembro de 1981 e alterações – Código Tributário
Municipal e na Lei nº 5.025, de 13 de dezembro de 2017, que institui a Cobrança da Contribuição de Melhoria sobre imóveis localizados no
perímetro urbano do Município de Concórdia.
Parágrafo único. A obra de que trata o caput deste artigo tem a extensão de 181,35m, tendo como custo total estimado o valor de R$
349.595,50 (trezentos e quarenta e nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) com recursos próprios do Município.
Art. 2º O sujeito passivo da Contribuição de Melhoria é o proprietário de imóvel do domínio privado, situado nas áreas beneficiadas pela
obra, nos termos do art. 7º da Lei nº 5.025, de 2017.
Art. 3º A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel, calculada em conformidade com o disposto nos arts. 3º
e 4º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 4º O edital prévio será publicado contendo, entre outros, os seguintes elementos:
I – objeto do edital e fundamentação legal envolvida;
II – memorial descritivo do projeto;
III – orçamento total ou parcial do custo da obra;
IV – subsídio envolvido, se for o caso;
V – parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, com o correspondente plano de rateio entre os imóveis beneficiados;
VI – delimitação das áreas direta ou indiretamente beneficiadas e a relação dos imóveis nelas compreendidos;
VII – determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nelas contidas;
VIII – forma de pagamento;
IX – informações previstas nos arts. 3º e 4º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 5º Os proprietários de imóveis situados nas zonas beneficiadas pela obra pública, terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de
publicação dos Editais, para impugnar qualquer elemento deles constante, cabendo ao impugnante o ônus da prova.
Art. 6º Após a execução da obra, antes do respectivo lançamento, será realizada avaliação dos imóveis beneficiados, a fim de definir a
valorização decorrente.
Art. 7º O edital de lançamento da Contribuição de Melhoria será publicado após a execução das obras, contendo, entre outros, os elementos
previstos no art. 9º da Lei 5.025, de 2017.
Art. 8º Os requerimentos de impugnação, reclamações ou quaisquer recursos administrativos apresentados em face do edital prévio e do
edital de lançamento, não suspendem o início ou prosseguimento das obras, tampouco terão efeito de obstar o Município, dos procedimentos necessários ao lançamento e cobrança da Contribuição de Melhoria.
Art. 9º As impugnações de que tratam os arts. 5º, 7º e 8º desta Lei deverão ser protocolizadas no Setor de Protocolo do Município, por
meio de requerimento devidamente fundamentado, juntamente com documentos que se fizerem necessários para a instrução do processo.
§ 1º As impugnações deverão ser dirigidas ao Secretário Municipal de Gestão Urbana, a quem cabe a decisão em primeira instância, no
prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da impugnação.
§ 2º Fica facultado ao interessado, o recurso, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após a publicação da decisão em primeira instância,
devendo ser dirigido ao Senhor Prefeito Municipal a quem cabe a decisão em segunda instância, que terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis
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para julgamento.
§ 3º A petição assinada por procurador somente produzirá efeito se estiver acompanhada do respectivo instrumento de mandato.
Art. 10. Integram a presente Lei os seguintes anexos:
I – memorial descritivo do projeto, constante no Anexo I desta Lei;
II – orçamento do custo da obra, constante no Anexo II desta Lei;
III – determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição de melhoria, constante no Anexo III desta Lei;
IV – delimitação da zona de influência, constante no Anexo IV desta Lei;
V – determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas, constante no Anexo V desta Lei.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos quanto ao lançamento da contribuição de melhoria a partir
do próximo exercício, decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração
Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 19 de outubro de 2021.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Os anexos estão disponíveis para consulta na Diretoria Administrativa da Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA Nº 174/2021, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359112

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
PORTARIA Nº 174/2021, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021.
A Secretária de Administração do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 82/2017, de 19 de janeiro de 2017 e alterações, c/c o disposto na Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações, e considerando:
- o Adendo nº 22/2021, ao Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT da Secretaria Municipal de Saúde;
- a CI DSMT 212/2021, emitida pelo Departamento de Segurança e Medicina do Trabalho.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora GABRIELI APARECIDA ROSSONI, ocupante do cargo de Enfermeiro, Adicional de Insalubridade, grau médio,
correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo, a partir de outubro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 175/2021, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359113

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
PORTARIA Nº 175/2021, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021.
A Secretária de Administração do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 82/2017, de 19 de janeiro de 2017 e alteração, c/c o disposto no art. 105
da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações, e considerando as justificativas apresentadas na CI SEMUS 263/2021,
emitida pela Secretaria Municipal de Saúde e na CI nº 474/2021, emitida pela Secretaria Municipal de Gestão Urbana.
RESOLVE:
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Art. 1º Convocar os servidores, em gozo de férias, para o exercício de suas funções, por absoluta necessidade do serviço, na forma abaixo:
I – GERSON GILBERTO SCHNEIDER, ocupante do cargo de Mestre de Obras, a partir de 18 de outubro de 2021;
II – WALI SCHOENELL ASEN, ocupante do cargo de Escriturário, no período de 18 a 24 de outubro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração

IPRECON - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia
PORTARIA Nº 66/2021 - IPRECON

Publicação Nº 3358763
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C0CA4CBAE5F3049375560EF6DCBE8379144E243F

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA – IPRECON
PORTARIA Nº 66/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Extingue a aposentadoria concedida ao segurado inativo NILVO ADOLFO KUSSLER.

A Diretora-Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia – IPRECON.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 164, de 27 de julho de 1999 e alterações e pelo Decreto nº 4.152,
de 2 de setembro de 1999 e alterações.
RESOLVE:
Art. 1º Extinguir, em face do falecimento, a aposentadoria concedida ao segurado inativo NILVO ADOLFO KUSSLER, objeto do Decreto nº
0861/93, de 4 de novembro de 1993.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 25 de setembro de 2021.
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia – IPRECON.
DIANE DOS SANTOS
Diretora-Presidente do IPRECON
Publicada no Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia – IPRECON, em 20 de outubro de 2021.
MARGARETE PECINI
Agente Administrativo
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Cordilheira Alta
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 192/2021 PREGÃO PRESENCIAL SRP 81/2021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES, ZERO KILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2021 OU SUPERIOR, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DO MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA/SC

Publicação Nº 3358539

Estado de Santa Catarina
Município de Cordilheira Alta
Aviso de Licitação
O Município de Cordilheira Alta, SC, através do seu Secretário Municipal, torna público a todos os interessados, que estará realizando licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, de acordo com a Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93, e demais
normas aplicáveis, conforme informações abaixo:
Processo Administrativo n. 192/2021
Pregão Presencial n. 81/2021
Tipo: Menor preço por item
Objeto: A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ZERO KILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO E
MODELO 2021 OU SUPERIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DO MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA
ALTA/SC conforme especificações constantes no anexo “A” deste edital.
Entrega dos Envelopes: até às 08:30 horas do dia 09/11/2021.
Abertura dos Envelopes: 09:00 horas do dia 09/11/2021.
O Edital poderá ser obtido no seguinte endereço e horário: Rua Celso Tozzo, n. 27, centro, nos dias úteis, durante o horário de expediente,
ou ainda no site www.pmcordi.sc.gov.br. Esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone n. (49) 33589100.
Cordilheira Alta, 20 de outubro de 2021.
RUDIMAR MARAFON
Secretário Municipal de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 193/2021 PREGÃO PRESENCIAL 82/2021- AQUISIÇÃO DE ARVORE DE
NATAL ENFEITADA COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E
TURISMO DO MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA/SC

Publicação Nº 3358936

Estado de Santa Catarina
Município de Cordilheira Alta
Aviso de Licitação
O Município de Cordilheira Alta, SC, através do seu Secretário Municipal de Administração, torna público a todos os interessados, que estará realizando licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, de acordo com a Lei 10.520/2002 e Lei
8.666/93, e demais normas aplicáveis, conforme informações abaixo:
Processo Administrativo n. 193/2021
Pregão Presencial n. 82/2021
Tipo: Menor preço por item
Objeto: A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE ARVORE DE NATAL ENFEITADA COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA/SC, conforme especificações constantes no
anexo “A” do edital.
Entrega dos Envelopes: até às 14:30 horas do dia 03/11/2021.
Abertura dos Envelopes: 15:00 horas do dia 03/11/2021.
O Edital poderá ser obtido no seguinte endereço e horário: Rua Celso Tozzo, n. 27, centro, nos dias úteis, durante o horário de expediente,
ou ainda no site www.pmcordi.sc.gov.br. Esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone n. (49) 33589100.
Cordilheira Alta 20 de outubro de 2021.
RUDIMAR MARAFON
Secretário Municipal de Administração
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 397

DECRETO Nº 382, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021 “DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3359070

DECRETO Nº 382, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021
“DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
O Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 70, inc. II, da
Lei Orgânica do Município de Cordilheira Alta,
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado, a partir do dia 20/10/2021, para exercer o cargo de Secretário Municipal de Água e Saneamento Básico, o Sr. LUCIANO RODRIGO DA SILVA.
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto estão consignadas no orçamento municipal vigente.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Cordilheira Alta/SC, 20 de OUTUBRO de 2021.
CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 503/2021 “DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3359061

PORTARIA Nº 503/2021
“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
RUDIMAR MARAFON, Secretário de Administração, Fazenda e Planejamento, no uso de suas competências atribuídas pelo Decreto nº
297/2021 de 11 de agosto de 2021,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam concedidos à servidora municipal TATIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA, matricula nº 630602, ocupante do cargo de Técnica de
enfermagem 30 (trinta) dias de férias, relativas ao período aquisitivo de 15/03/2019 a 14/03/2020, que serão gozadas a partir do dia
16/11/2021.
Art. 2° A importância referente ao adicional de 1/3 de férias será paga na competência de outubro de 2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cordilheira Alta, SC, 20 de outubro de 2021.
RUDIMAR MARAFON
Secretário de Administração, Fazenda e Planejamento

PORTARIA Nº 504/2021 “DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3359065

PORTARIA Nº 504/2021
“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
RUDIMAR MARAFON, Secretário de Administração, Fazenda e Planejamento, no uso de suas competências atribuídas pelo Decreto nº
297/2021 de 11 de agosto de 2021,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam concedidos à servidora municipal ADRIEZE JAMILE DA ROSA, matricula nº 634302, ocupante do cargo de psicóloga 10 (dez)
dias de férias, relativas ao período aquisitivo de 02.01.2020 a 01.01.2021, que serão gozadas a partir do dia 16/11/2021.
Art. 2° A importância referente ao adicional de 1/3 de férias será paga na competência de outubro de 2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cordilheira Alta, SC, 20 de outubro de 2021.
RUDIMAR MARAFON
Secretário de Administração, Fazenda e Planejamento
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Coronel Freitas
Prefeitura
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 29/2021

Publicação Nº 3359130

PUBLICAÇÃO ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 29/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS
Estado de Santa Catarina
ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 29/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA-ÁLCOOL.
Validade: 12 meses
Ata registro de preço Nº 29/2021
Empresa com preços registrados: MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 39.649.812/0001-06
Item: 4,5
Total: R$ 17.250,00
Ata registro de preço Nº 29/2021
Empresa com preços registrados: ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CNPJ: 16.738.785/0001-34
Item: 1,2
Total: R$ 22.960,00
Ata registro de preço Nº 29/2021
Empresa com preços registrados: SCS COMÉRCIO LTDA ME.
CNPJ: 13.995.853/0001-52
Item: 3
Total: R$ 27.175,00.
Coronel Freitas (SC), 20/10/2021.
DELIR CASSARO
Prefeito Municipal
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Coronel Martins
Prefeitura
PROCESSO LICITATÓRIO FUNSAU N. 012/2021

Publicação Nº 3358312

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BF95BC6D8DA35FACF7168C05A31EDFF39B813D7F

PROCESSO LICITATÓRIO FUNSAU N° 012/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO FUNSAU 001/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
CÓDIGO DE REGISTRO NO TCE-SC: BF95BC6D8DA35FACF7168C05A31EDFF39B813D7F
1 - PEÂMBULO - ENTREGA E ABERTURA DAS PROPOSTAS:

O Prefeito Municipal de CORONEL MARTINS, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade, de TOMADA DE PREÇO, pelo julgamento de MENOR PREÇO GLOBAL,
tendo por finalidade a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO VISANDO O AUMENTO DE CARGA E PADRONIZAÇÃO DE ENERGIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UNIDADE DE SAÚDE DE CORONEL MARTINS, conforme projeto e demais anexos
e que se realizará no que preceitua a Lei Federal N° 8.666/93, alterada pela Lei Federal N° 8.883 de 08 de Junho de 1994, entre outros
dispositivos legais aplicados a espécie, além de observar as disposições no memorial e orçamento discriminativo.
2. ENTREGA E ABERTURA DAS PROPOSTAS:
2.1. Os envelopes contendo a documentação de habilitação e as propostas deverão ser entregues até as 08:30 horas, no dia 05 de novembro de 2021, na sala de Licitações, junto a Prefeitura Municipal, Rua Porto Alegre, Nº 47, Coronel Martins –SC.
2.2. A abertura dos envelopes da habilitação ocorrerá a partir das 08:45, no mesmo local e data estabelecida no item 2.1.
2.3. A abertura dos envelopes contendo as propostas está condicionada a não interposição dos recursos entabulados no art. 109, da Lei
8.666/93, com suas atualizações.
2.4. Não serão aceitas documentação e proposta entregues fora do prazo estabelecido na cláusula 2.1. deste Edital.
3 - DO OBJETO DA LICITAÇÃO:
3.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO VISANDO O AUMENTO DE CARGA E PADRONIZAÇÃO DE ENERGIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UNIDADE DE SAÚDE DE CORONEL MARTINS, conforme projeto e condições estabelecidas em edital
e em seus anexos no que preceitua a Lei Federal N° 8.666/93, alterada pela Lei Federal N° 8.883 de 08 de Junho de 1994, entre outros
dispositivos legais aplicados a espécie, além de observar as disposições no memorial e orçamento discriminativo.
Este objeto se realizará nos termos do presente edital e no que preceitua a Lei Federal N° 8.666/93, alterada pela Lei Federal N° 8.883
de 08 de Junho de 1994, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, além de observar as disposições no memorial e orçamento
discriminativo.
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 - Somente poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos,
bem como quanto à documentação mencionada nos artigos 27 a 31 da lei 8.666/93.
4.2 - Não poderão participar desta licitação:
4.2.1 - empresas sob processo de falência ou concordata;
4.2.2 - empresas reunidas sob a forma de consórcio ou quaisquer outras modalidades de associação;
4.2.3 - empresas que, na data designada para a apresentação da documentação e das propostas, estejam suspensas de participar de licitações e/ou impedidas de contratar com a Administração, ou tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública,
não tendo sido ainda reabilitadas;
4.2.4 - empresas não cadastradas no Sistema de Cadastro de Fornecedores do Município; e,
4.2.5 - que não comprovarem Patrimônio Líquido equivalente a 10% (dez por cento) do limite estipulado no item 6.3.1 deste Edital, de
acordo com o art. 31, § 2º e 3º da Lei de Licitações (Lei 8.666/93).
4.3 - A empresa licitante com cadastramento vencido no Sistema de Cadastro de Fornecedores do Município poderá habilitar-se mediante
apresentação de todas as negativas de regularidade fiscal solicitadas neste Edital.
4.4 - EMPRESA NÃO-CADASTRADA QUE TENHA INTERESSE EM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATÓRIO EM VOGA DEVERÁ EFETUAR SEU
CADASTRAMENTO EM ATÉ 03 DIAS ÚTEIS ANTES DA DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES E CASO A EMPRESA JÁ POSSUA CADASTRO
DEVERÁ FAZER A ATUALIZAÇÃO DESTE CONFORME O PRAZO SUPRACITADO. Os documentos exigidos para o cadastramento estão dispostos nos artigos 27 a 31 da Lei Federal n. 8.666/93.
4.5 - Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser numerada, datada e assinada por seu(s) representante (s) legal (is),
devidamente qualificado(s) e com poderes comprovado(s).
4.6 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia autenticada em cartório competente, por publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias autenticadas pelo Presidente ou por qualquer membro da Comissão de Licitação.
5. CREDENCIAMENTO
5.1 - O representante da licitante deverá comprovar, na Sessão Pública, a existência dos necessários poderes de representação para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
5.2 - Se a licitante se fizer representar pelo seu proprietário, deverá apresentar documento que comprove tal condição.
5.3 - Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado por meio de termo de credenciamento, podendo
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ser utilizado o modelo Anexo IV do Edital.
5.4 - Em qualquer dos casos, no ato de credenciamento, o representante da proponente deverá identificar-se, mediante a apresentação, ao
Presidente da Comissão de Licitações ou qualquer dos seus membros, de sua Cédula de Identidade ou documento equivalente, juntamente
com o respectivo contrato social da interessada, para conferência dos dados com aqueles informados no documento de credenciamento.
5.5 - Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.
5.6 - Somente poderá participar da fase de lances verbais e demais atos relativos, em caso de empate entre Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, o representante legal da licitante.
5.7 - Serão desconsiderados os documentos de credenciamento insertos no envelope PROPOSTA e/ou HABILITAÇÃO.
5.8 - No ato do credenciamento, a licitante deverá apresentar Declaração de Cumprimento e Aceitação de todas as normas contidas no
presente edital, podendo utilizar-se, para tanto, do modelo Anexo VIII do Edital.
5.9 - No ato do credenciamento, o participante que se enquadra na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos
da Lei Complementar n. 147/2014, para gozar dos benefícios da aludida lei, deverá apresentar CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL atestando
o referido enquadramento. Em caso de empate, as empresas que gozam dos benefícios da Lei Complementar n. 147/2014, terão o prazo
de 01 (um) dia útil para, querendo, apresentarem nova proposta com valor inferior àquele formulado pela concorrente.
5.10 - Cada licitante far-se-á representar por apenas uma pessoa, admitindo-se como representante o diretor, sócio com poderes de gerência ou pessoa habilitada por meio de procuração, com firma reconhecida em cartório ou credenciamento.
5.11 - A instituição de representante perante a Comissão de Licitação será realizada no ato da entrega do envelope de habilitação, no local,
data e horário indicados no subitem 2.1 deste Edital, ocasião em que o representante se identificará perante a Comissão, entregando-lhe
cópia autenticada da Carteira de Identidade e dos documentos mencionados nos subitens 5.3 e 5.4, os quais serão analisados pela Comissão
antes do início da sessão de abertura.
5.12 - Quando o representante for diretor ou sócio com poderes de gerência, deverá apresentar à Comissão de Licitação, cópia autenticada
ou original do contrato social ou ata de assembleia geral da empresa licitante, a fim de comprovar a sua qualidade de representante legal.
5.13 - Quando o representante for pessoa habilitada por meio de credenciamento, deverá entregar à Comissão cópia autenticada ou original
dos documentos referidos no subitem 5.3, bem como do documento de credenciamento outorgado pela empresa licitante, com firma reconhecida e com a previsão de outorga de amplos poderes de representação, inclusive com poderes específicos para interposição e desistência
de recurso e para o recebimento de intimações, constando o endereço para envio das intimações e devendo o subscritor da procuração estar
devidamente identificado e ter poderes para firmar tal documento.
5.14 - A não apresentação ou incorreção dos documentos mencionados nos subitens 5.2, 5.3 e 5.4 não inabilitará a licitante, mas impedirá
o representante de se manifestar e de responder pela empresa.
6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS
6.1 - Os interessados, no dia, horário e local fixados neste Edital, deverão entregar os envelopes n. 01 - HABILITAÇÃO e n. 02 - PROPOSTA
DE PREÇO fechados, indevassáveis, com a seguinte identificação na parte externa (modelo sugestivo):
ENVELOPE n. 01 – HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS/SC
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO
PROCESSO LICITATÓRIO..../2021
TOMADA DE PREÇO n. ..../2021
RAZÃO SOCIAL
TELEFONE
E-MAIL
ENVELOPE n. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS/SC
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO
PROCESSO LICITATÓRIO n. ..../2021
TOMADA DE PREÇO n. ..../2021
RAZÃO SOCIAL
TELEFONE
E-MAIL
6.1.1 - Deverão constar nos Envelopes n. 01 e n. 02 os documentos especificados, respectivamente, nos subitens 6.2 e 6.3.
6.1.2 - Os envelopes deverão estar lacrados, sendo abertos somente em público pela Comissão de Licitação, na data e hora determinada
para o certame.
6.2. DO ENVELOPE n. 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
6.2.1- Os documentos abaixo relacionados para habilitação deverão ser apresentados no “Envelope n. 01 – HABILITAÇÃO”, em 01 (uma)
via autenticada ou cópia com apresentação do original (dentro ou fora do envelope), rubricados e paginados (Exemplo: 1/5, 2/5,5/5) em
todas as folhas, com capa descrevendo a razão social, o número da Licitação e seu objeto resumido; índice dos documentos com as páginas
correspondentes, de forma a permitir maior rapidez na conferência e exame pertinente, conforme segue:
6.2.1.1 - A Habilitação Jurídica será comprovada, mediante apresentação de:
a) Prova de Registro Comercial, no caso de empresa individual; Ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado ou documento
equivalente em vigor, devidamente registrado, com todos os atos arquivados (podendo ser a Certidão de Inteiro Teor ou equivalente) no órgão competente, tratando-se de sociedades comerciais. No caso de sociedades por ações, aqueles documentos deverão vir acompanhados
da publicação da ata da última eleição de diretoria e da última alteração de capital. No caso de sociedades civis, deverá ser apresentada
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inscrição do ato constitutivo no órgão competente, do ato constitutivo, acompanhada de prova da diretoria em exercício. Em se tratando
de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, é exigida a apresentação de decreto de autorização, e ato de registro ou
autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
Nota: O objeto social da licitante deverá contemplar, dentre os objetivos sociais, a atividade comercial compatível com o ramo de atividade
pertinente ao edital a que propõe participação, sob pena de inabilitação.
6.2.1.2 - A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante apresentação dos seguintes documentos do domicílio ou sede da
licitante:
a) Comprovante de inscrição no Cadastro de Fornecedores, através da apresentação do Certificado de Registro Cadastral (CRC) do Município
de Coronel Martins;
b) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ);
c) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
d) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os tributos federais e à Dívida
Ativa da União - DAU por elas administrados, inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas "a" a "d" do parágrafo único do artigo
11 da Lei n. 8.212/1991.
e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de certidão emitida pela Fazenda do Estado, onde for sediada a
empresa;
f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante certidão emitida pela Fazenda do Município onde está sediada a empresa;
g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do
FGTS;
h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.jus.br/certidao);
i) Declaração de que a Proponente não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII
do artigo 7º da Constituição Federal, Lei n. 9.854/99 e no Decreto n. 4.358/2002, podendo utilizar-se do modelo constante no ANEXO II
DO EDITAL.
j) Declaração de que a licitante não possui, em seu cargo societário, servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista (ANEXO IX).
k) Ainda, deverá a proponente apresentar declaração, devidamente assinada por seu representante legal, informando qual o CNAE que
representa a atividade de maior receita da empresa (ANEXO XI).
6.2.1.3 - A qualificação Econômico-Financeira será comprovada, mediante a apresentação de:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;
b) Certidão Negativa de Falência e/ou Concordata, expedida pelo Distribuidor da sede do proponente em plena validade, devendo estar ser
acompanhada da certidão de registro cadastrais no sistema EPROC, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br, dentro
do período dos últimos 60 (sessenta) dias, antecedentes à da data fixada para a abertura dos envelopes - "HABILITAÇÃO" - ou que esteja
dentro da validade, conforme expresso na própria certidão;
c) Prova de que a empresa possui Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% do valor correspondente ao item cotado, nos termos do § 3º
do artigo 31 da Lei n. 8.666/93.
6.2.1.4 - A Qualificação Técnica restará comprovada mediante a apresentação de:
a) Capacitação Técnica Profissional: A Licitante deverá comprovar possuir em seu quadro permanente, profissional de nível superior devidamente inscrito junto ao CREA-SC e que comprove mediante 1 (um) ou mais atestados ou instrumento equivalente que evidencie ter
seu responsável técnico executado satisfatoriamente serviços de elaboração de projeto elétrico pertinentes e compatíveis com o objeto
pretendido, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente registrados nas entidades profissionais competentes;
b) Capacitação Técnica Operacional: A Licitante deverá comprovar mediante a apresentação de ATESTADOS ou instrumento equivalente que
ateste ter o licitante prestado ou estar prestando satisfatoriamente serviços de natureza semelhante ao objeto ora pretendido, fornecida por
pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente registrados nas entidades profissionais competentes;
c) O(s) profissional(is) indicado(s) pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnica, deverão participar da obra/serviço objeto
da presente licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada previamente
pela administração.
d) Atestado de Visita fornecido pelo MUNICÍPIO DE CORONEL MARTINS, conforme modelo “ATESTADO DE VISITA” demonstrado no Anexo
V deste Edital, devidamente assinado por responsável técnico da empresa licitante e por funcionário público do MUNICIPIO DE CORONEL
MARTINS, devendo a vistoria ser previamente agendada, até 03 (três) dias antes da data estipulada para abertura da licitação, não sendo
aceitas alegações posteriores de desconhecimento das condições necessárias à execução dos serviços.
e) Declaração de responsabilidade ambiental, sendo modelo sugestivo o Anexo VI do Edital.
6.2.2 - A ausência de alguma informação em documento exigido neste edital poderá ser suprida pelo próprio Presidente da Comissão de
Licitações, se os dados existirem em outro documento.
6.2.3 - Se fornecidos por pessoa jurídica de direito privado, os atestados deverão ter assinatura com firma reconhecida em cartório.
6.2.4 - Não haverá vistoria sem prévio agendamento.
6.2.5 - O agendamento deverá ser efetuado via telefone (0xx49) 3459-0011.
6.2.6 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada em cartório, publicados em órgão da imprensa oficial ou autenticados pelo Presidente ou qualquer membro da Comissão de Licitação mediante apresentação
dos respectivos originais.
6.2.7 - Não será habilitada a empresa que:
a) Faltar com a entrega de algum documento exigido neste edital;
b) Esteja sob falência, concordata, dissolução ou liquidação;
c) Por qualquer razão, esteja declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou
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Municipal ou punida com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública Direta ou Indireta do Município de Coronel
Martins - SC, inclusive empresa cujo(s) responsável(eis), diretor(es) ou sócio(s) que tenha(m) participado de outra empresa penalizada na
mesma forma, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo órgão que o sancionou;
d) Não apresente condições jurídicas e fiscais, econômico-financeiras ou técnicas, exigidas na presente licitação;
e) Eventualmente tenha faltado de forma relevante com alguma condição legal ou editalícia;
f) Participe desta licitação sob qualquer forma de constituição de consórcio, associação ou cooperação.
6.2.8 - As Certidões Negativas de débitos fiscais poderão ser fornecidas mediante documentação obtida via sistema eletrônico (on-line),
desde que esta forma de comprovação esteja prevista em regulamentação própria, do órgão declarante.
6.2.9 - A aceitação das Certidões Negativas, emitidas via sistema eletrônico, poderá ficar condicionada à verificação da autenticidade pela
Internet ou junto ao órgão emissor, pelo Município.
6.2.10 - Exceto as certidões e contratos obtidos via internet, os demais documentos somente poderão ser apresentados no original ou em
processo de cópias autenticadas por cartório competente ou servidor público da municipalidade.
6.2.11 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da licitante com número do
CNPJ e endereço respectivo, observando que:
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; e
c) se a licitante for a matriz e a fornecedora for a filial, os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz e da filial, simultaneamente;
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.
6.3. Do Envelope n. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
6.3.1 - O Envelope n. 02 deverá conter a proposta, por escrito, em português, com redação clara, sem emendas, rasuras, acréscimos ou
entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada em todas as suas folhas, com os seguintes elementos (modelo Anexo I):
a) Nome da empresa, endereço completo e CNPJ/MF.
b) Número da tomada de preço.
c) Telefone/e-mail;
d) Demonstração do preço proposto, em conformidade com o modelo constante do Anexo I que integra o presente edital, com apresentação
do orçamento com discriminação dos valores, contendo especificações, quantidades, valores unitários e globais para a execução dos serviços, sendo que não poderá ultrapassar o valor estimado de R$ 72.040,58 (setenta e dois mil, quarenta reais e cinquenta e oito centavos),
para a totalidade do objeto licitado.
6.3.2 - Os preços serão irreajustáveis e deverão ser cotados em reais.
6.3.3 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital.
6.3.4 - A validade da proposta de preço será de 120 (cento e vinte) dias a contar do último dia previsto para entrega do envelope “Proposta
de Preços”.
6.3.5 - A proposta deverá conter data, assinatura e identificação do representante legal da licitante.
6.3.6 - A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será da exclusiva e total responsabilidade da licitante,
não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.
6.3.7 - A proposta deverá, obrigatoriamente, contemplar 100% (cem por cento) da execução do item referente ao objeto licitado cotado
pela licitante, ficando esta ciente de que não serão admitidas alterações contratuais posteriores, SENDO VEDADA A REPROGRAMAÇÃO
DOS CONTRATOS ENQUADRADOS NOS NÍVEIS I E IV (REGIME SIMPLIFICADO – ART. 65 A 67 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL 424 DE
30/12/2016).
6.3.8 - Sob as penas legais, não caberá desistência da proposta, salvo por motivos extremamente impeditivos e imprevisíveis que ocorrerem
até a ocasião da apresentação da proposta, decorrente de fato superveniente ou excepcional, devidamente justificado no prazo de 24 (vinte
e quatro horas), contados da ocorrência do imprevisto e aceito pela Administração.
6.3.9 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Licitação ou baseados nas propostas das demais licitantes.
6.3.10 - Não será aceita proposta com valor excessivo ou extremamente baixo, incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, salvo por razões que os justifiquem, através de justificativa fundamentada pela ofertante, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, da solicitação do pregoeiro/presidente da comissão de licitação ou da autoridade superior;
6.3.11 - Considera-se preço excessivo aquele acima do que a administração se propõe a pagar.
6.3.12 - Deverá ser juntado no envelope n. 02 – Proposta de Preço, Declaração de que prestará garantia, sendo declarada vencedora do
certame e efetuada contratação.
6.3.13 - A licitante participante deverá declarar que todos os serviços e materiais terão uma GARANTIA MÍNIMA DE CINCO ANOS, salvo
nas hipóteses em que o material tenha vida útil menor, devidamente identificado pelo seu fabricante em declaração de garantia (ANEXO X).
7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES
7.1 - Abertura dos envelopes n. 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
7.1.1 - No dia, local e hora designados neste edital, na presença dos licitantes ou seus representantes que comparecerem e demais pessoas
que quiserem assistir ao ato, a Comissão de Licitação iniciará os trabalhos, examinando os envelopes “Documentação de Habilitação” e
“Proposta de Preços”, os quais serão rubricados pelos seus membros e licitantes ou seus representantes credenciados, procedendo a seguir
à abertura do envelope n. 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.
7.1.2 - Os documentos contidos nos envelopes n. 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – serão examinados e rubricados pelos membros
da Comissão, bem como pelas proponentes ou seus representantes credenciados.
7.1.3 - Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a sessão de abertura, a mesma será suspensa, designando-se o dia para a
divulgação do resultado, o qual será publicado na Imprensa Oficial, para conhecimento de todos participantes.
7.1.4 - Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer declaração constar obrigatoriamente da mesma,
ficando sem direito de fazê-lo posteriormente, tanto as proponentes que não tiverem comparecido como os que, mesmo tendo comparecido
não consignarem em ata os seus protestos.
7.2 - Abertura dos envelopes n. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
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7.2.1 - Os envelopes n. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – das proponentes habilitadas serão abertos em momento subsequente à habilitação no
mesmo local de abertura dos envelopes n. 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – pela Comissão de Licitação, desde que haja renúncia
expressa de todos os proponentes de interposição de recursos de que trata o artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 8.666/93. Havendo
interposição de recurso, a nova data de abertura dos envelopes n. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – será comunicada às proponentes após
julgado o recurso interposto ou decorrido o prazo sem interposição.
7.2.2 - As propostas contidas nos envelopes n. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão
de Licitação, bem como pelas proponentes ou seus representantes presentes, procedendo-se a seguir a leitura dos preços.
7.2.3 - Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer declaração constar obrigatoriamente da mesma,
ficando sem direito de fazê-lo posteriormente tanto as proponentes que não tiverem comparecido como os que, mesmo tendo comparecido
não consignarem em ata os seus protestos.
7.2.4 - Ocorrendo a suspensão da reunião para julgamento e a mesma não podendo ser realizada no dia, será publicada na Imprensa Oficial
a data da divulgação do resultado pela Comissão de Licitação.
7.2.5 - Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de
08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, ou de outras propostas, escoimadas das causas que ensejaram a inabilitação
ou desclassificação.
8. DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS
8.1 - No julgamento das propostas classificadas por atender aos aspectos documentais explicitados no item “Envelope n. 01 – Documentação de Habilitação”, atendidas as condições prescritas neste edital, será adotado o critério de menor preço, entendendo-se como tal o valor
total da proposta, sendo a adjudicação do objeto licitado efetuada a uma única empresa.
8.2 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, obedecido ao disposto no § 2º do art. 3º da Lei 8.666/93, o desempate se fará,
obrigatoriamente, por sorteio, na reunião de abertura das propostas ou em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados.
8.3 - Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante ou o mesmo tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar
com a Administração Pública, este será desclassificado do certame, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.
8.4 - Serão desclassificadas as propostas que se adequarem a um dos seguintes requisitos:
a) não atenderem às exigências do Edital;
b) apresentarem valor global superior ao limite estabelecido pela Administração;
c) utilizarem preços manifestamente inexequíveis;
d) contiverem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas.
8.5 - Tem-se como limite estabelecido para a presente licitação aquele valor estimado para os serviços, conforme item 6.3.1, “c”.
8.6 - Serão considerados inexequíveis os preços que não venham a ter demonstrado sua viabilidade por documentação que comprove que
os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto
do contrato, bem como aqueles que não atenderem ao disposto no art. 48, inciso II, da Lei n. 8.666/93.
8.7 - A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, solicitar informações complementares, para efeito de julgamento
das propostas, caso a licitante não atender com clareza o solicitado em Edital, conforme determina o art. 43, § 3°, da Lei n. 8.666/93.
8.8 - As propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital, mas possuírem erro de forma ou inconsistências serão verificadas quanto aos seguintes erros, os quais serão corrigidos pela Comissão, se durante a realização deste certame e, pela Administração, caso
constatado posteriormente o erro, nas seguintes formas:
a) discrepâncias entre os preços unitários e totais: prevalecerão os preços unitários e, havendo discordância entre os preços em algarismos
e por extenso, prevalecerá o valor por extenso;
b) erros de transcrição das quantidades do projeto para a proposta: será corrigido devidamente, mantendo-se como referência o preço
unitário, corrigindo-se a quantidade e o preço total;
c) erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se como referência o preço unitário e
a quantidade, corrigindo-se o produto;
d) erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se o resultado;
e) quantitativos menores ou faltantes: aos casos de insuficiência de materiais ou falta de determinados materiais no projeto, ou ainda por
incompatibilidade entre o projeto e a planilha orçamentária, deverão ser requeridos os devidos ajustes, nos termos do art. 65, § 1º, primeira
parte, da Lei n. 8.666/93.
f) verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou divergências de qualquer natureza nas composições dos
preços unitários dos serviços, será adotada a correção que resultar no menor valor.
8.9 - O valor total da proposta será ajustado em conformidade com os procedimentos mencionados no item 8.8. O valor resultante constituirá no valor contratual. Se a licitante não aceitar as correções procedidas, sua proposta será rejeitada.
8.10 - Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão, necessárias para corrigir erros cometidos pelos licitantes,
não serão aceitas propostas contendo borrões, emendas ou rasuras.
8.12 - O resultado do julgamento das propostas será afixado no mural da Prefeitura Municipal de Coronel Martins /SC, Rua Porto Alegre, 47,
Município de Coronel Martins, bem como no jornal de divulgação dos atos oficiais do município e imprensa oficial nacional.
9. DOS RECURSOS
9.1 - Das decisões tomadas pela Comissão de Licitação caberão os recursos previstos no artigo 109 da Lei n. 8.666/93, interpostos no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, mediante petição datilografada e devidamente arrazoada, subscrita pelo representante da recorrente, constituído
na forma prevista no item 5 - DO REPRESENTANTE LEGAL - deste Edital.
9.2 - Os recursos serão dirigidos à autoridade competente do Município de Coronel Martins /SC, por intermédio da Comissão de Licitação,
que poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-los subir devidamente informados.
9.3 - Os recursos deverão ser protocolados no Setor de protocolo do Município, no horário de expediente, não sendo aceitos recursos interpostos fora do prazo.
10. DA FISCALIZAÇÃO
10.1 - Todos os serviços objeto desta licitação serão fiscalizados por servidores do Município de Coronel Martins /SC, com autoridade para
exercer em nome do município toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização.
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10.2 - A Fiscalização poderá determinar, a ônus da empresa licitante vencedora, a substituição dos equipamentos, serviços e materiais
julgados deficientes ou não-conformes com as especificações definidas em projeto (item 1.1 deste Edital), cabendo à licitante vencedora
providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido pela fiscalização, sem direito à extensão do prazo final de execução dos serviços.
10.3 - A licitante vencedora só poderá iniciar os serviços após assinatura da Ordem de Serviço expedida pelo Município.
10.4 – Compete à fiscalização do Município, entre outras atribuições:
a) Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas especificadas em caderno de especificações técnicas, memoriais descritivos, plantas e planilhas orçamentárias e adequação dos procedimentos e materiais empregados à qualidade desejada para os serviços.
b) Ordenar à licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo
com as especificações.
c) Manter, mensalmente, organizado e atualizado o Livro Diário, assinado por técnico da licitante vencedora e por servidor designado pelo
município para efetuar a fiscalização, onde a referida licitante vencedora registre, em cada visita, as atividades desenvolvidas e as ocorrências ou observações descritas de forma analítica, sendo que o mesmo deverá ser entregue junto ao Setor de Engenharia no máximo em
até o 2º dia útil do mês subsequente.
d) Encaminhar ao Município o documento no qual relacione as ocorrências que impliquem em multas a serem aplicadas à licitante vencedora, bem como solicitar documentos necessários ao controle dos serviços.
10.5 - A ação da fiscalização não exonera a licitante vencedora de suas responsabilidades contratuais.
10.6 - Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações constantes do Memorial Descritivo e do Projeto Executivo será sempre
consultada a Fiscalização, sendo desta o parecer definitivo. A decisão tomada pela Fiscalização deverá ser comunicada à empresa licitante
vencedora obrigatoriamente de forma escrita e oficial.
10.7 - Na fiscalização serão ainda observadas as demais condições relacionadas na Minuta de Contrato.
11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1 - O pagamento será efetuado em conformidade com o andamento dos serviços E OBEDECENDO A PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE
EVENTOS respeitado o cronograma físico-financeiro constante do Projeto Executivo, após laudo de medição emitido pelo Município, vistoria.
11.1.1 - Em atenção a Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n. 424/2016 de 30/12/2016, não é permitida a reformulação dos projetos e
dos serviços de engenharia, sendo VEDADA a reprogramação dos contratos enquadrados nos níveis I e IV (Regime Simplificado - Art. 65 à
67), bem como para as operações relativas a obra e serviços de engenharia, o desbloqueio de recursos para pagamento ao fornecedor está
condicionado à apresentação de boletim de medição com valor superior a 10% do menor valor previsto para o nível de operação.
11.2 - Não será efetuado qualquer pagamento à licitante vencedora enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude
de penalidades ou inadimplência contratual.
11.3 - A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de Cadastramento do Município para verificação da
situação da licitante vencedora em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, cujo resultado será impresso e
juntado aos autos do processo.
11.4 - O contratante pagará a (s) Nota (s) Fiscal (is) / Fatura (s) somente à licitante vencedora, vedada sua negociação com terceiros ou
sua colocação em cobrança bancária.
11.5 - A empresa licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasura, e em letra legível, o
número de sua conta corrente, o nome do Banco, a respectiva Agência;
11.6 - A Fiscalização do Município somente atestará a execução dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas,
pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas.
11.7 - Os pagamentos serão efetuados por etapas de serviços executados, de acordo com o cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária apresentada neste processo licitatório e aprovada pela Comissão de Licitação, não se admitindo em nenhuma hipótese o pagamento de materiais entregues.
11.8 - Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, será observado o que estabelecem as legislações vigentes do INSS e
FGTS quanto aos procedimentos de retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos previdenciários.
11.9 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará
pendente até que a licitante vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus ao município.
12. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA
12.1 - Executar os serviços de acordo com as especificações e prazos determinados no Projeto Executivo, como também de acordo com o
cronograma físico-financeiro constantes no item 1.1 do presente Edital. Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, a licitante
vencedora ficará sujeita à mesma multa estabelecida no item 14 deste Edital.
12.1.1 - Cumprir o disposto na Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n. 424/2016 de 30/12/2016.
12.2 - Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e com identificação.
12.3 - Propiciar o acesso da fiscalização do Município aos locais onde serão realizados os serviços, para verificação do efetivo cumprimento
das condições pactuadas, sendo que a atuação da comissão fiscalizadora do Município não exime a licitante vencedora de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos serviços executados.
12.4 - Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, de acordo com o previsto no Projeto Executivo
(plantas, memoriais descritivos, caderno de especificações técnicas e planilhas orçamentárias).
12.5 - Prestar manutenção, durante o período de garantia, da seguinte forma:
a) Iniciar o atendimento em no máximo 1 (um) dia útil, contados da comunicação do(s) defeito(s) pelo município;
b) Concluir os serviços de manutenção no prazo máximo determinado pelo Município;
c) Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção não sejam realizados dentro do prazo, a licitante vencedora ficará sujeita à multa estabelecida no item 14 deste edital.
12.6 - Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local tenha condições de uso satisfatório.
12.7 - Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais não aprovados pela fiscalização do Município, caso os mesmos não atendam
às especificações constantes no Projeto Executivo.
12.8 - Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as ferramentas necessárias, ficando responsável por
seu transporte e guarda.
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12.9 - Fornecer a seus empregados uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletiva adequados à execução dos serviços
e de acordo com as normas de segurança vigentes.
12.10 - Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio do Município e de terceiros, causados por seus funcionários em virtude da
execução dos serviços.
12.11 - Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços da construção, devendo o espaço ser entregue limpo e em perfeitas condições de ocupação e uso.
12.12 - Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade, que obedeçam às especificações, sob pena de impugnação destes pela fiscalização do Município.
12.13 - Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes e das normas técnicas vigentes na aplicação dos materiais industrializados e
dos de emprego especial, pois caberá à licitante vencedora, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua
má aplicação.
12.14 - Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, ferramentas ou equipamentos julgados pela Fiscalização do Município como inadequados à execução dos serviços.
12.15 - Entregar o local objeto desta licitação limpo, sem instalações provisórias e livres de entulho ou quaisquer outros elementos que
possam impedir a utilização imediata deste. Concluído o objeto contratado, deverá a licitante vencedora comunicar o fato, por escrito, à
Fiscalização do Município, para que se possa proceder à vistoria com vistas à sua aceitação provisória.
12.16 - Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, caso venha, como resultado de suas
operações a danificá-los.
12.17 - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e
quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum
vínculo empregatício com o Município.
12.18 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa
ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
12.19 - Responsabilizar-se por garantia mínima de 5 (cinco) anos para todos os serviços e materiais empregados, salvo nas hipóteses em
que o material tenha vida útil menor, devidamente identificado pelo seu fabricante em declaração de garantia.
12.20 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação para execução exigidas na licitação.
12.21 - Outras obrigações constantes da minuta de contrato - Anexo IX deste Edital.
12.22 - O Município não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da licitante vencedora para outras entidades,
sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
12.23 - Mesmo os serviços sub-contratados pela licitante vencedora serão de sua inteira responsabilidade, cabendo à mesma somente o
direito de ação de regresso perante a empresa eventualmente contratada, para ressarcimento do dano causado.
13. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
13.1 - Permitir que os empregados da licitante vencedora possam ter acesso aos locais de execução dos serviços.
13.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, nos termos do art. 67 da Lei n. 8.666/93.
13.3 - Notificar por escrito à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo
para a sua correção.
13.4 - Acompanhar e fiscalizar os serviços, efetuando as medições e pagamentos nas condições e preços pactuados.
13.5 - Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal, conforme no item 11.1.
13.6 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.
13.7 - Proceder ao recebimento provisório e, não havendo mais pendências, ao recebimento definitivo, mediante vistoria detalhada realizada
pela Comissão de Fiscalização designada pelo Município, nos termos da Lei n. 8.666/93, em seu artigo 73, inciso I.
13.8 - Outras obrigações definidas na minuta de contrato constante do Anexo VIII deste Edital.
14. DAS PENALIDADES
14.1 - O não cumprimento das obrigações assumidas pela licitante vencedora ensejará a aplicação das seguintes penalidades:
a) Advertência, por escrito;
b) Multa;
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública Local, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
14.2 - Será aplicada multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, incidentes sobre o valor do
serviço a que se referir a infração, aplicada em dobro a partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando o MUNICÍPIO poderá
decidir pela continuidade da multa ou rescisão contratual, aplicando-se na hipótese de rescisão apenas a multa prevista no subitem 14.3
infra, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais;
14.3 - Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução total do
contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, quando a entrega for inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias, estabelecido no subitem 14.2 supra.
14.4 - O valor correspondente a qualquer multa aplicada à empresa licitante vencedora, respeitado o princípio do contraditório e da ampla
defesa, deverá ser depositado no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento da notificação, na forma definida pela legislação,
em favor do MUNICÍPIO DE CORONEL MARTINS/SC, ficando a empresa obrigada a comprovar o pagamento, mediante a apresentação da
cópia do recibo do depósito efetuado.
14.5 - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por
mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias
após a data da notificação, após o qual, o débito poderá ser cobrado judicialmente.
14.6 - No caso de a licitante vencedora ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida, o MUNICÍPIO poderá proceder ao desconto
da multa devida na proporção do crédito.
14.7 - Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a empresa licitante vencedora responderá pela sua
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diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente.
14.8 - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa licitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao MUNICÍPIO, decorrentes das infrações cometidas.
15. DA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
15.1 - Após a divulgação do resultado de julgamento das propostas e decorrido o prazo recursal previsto em lei, a presente licitação será
adjudicada à empresa vencedora do certame, em cada item considerado, após homologação pela autoridade competente.
16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1 – O empenhamento das despesas decorrentes da contratação será por conta da despesa de número 1, Recurso 1002, previstos para
o ano de 2021.
17. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
17.1 - Os serviços, objeto do presente Edital, deverão ser executados de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Projeto
Executivo citado no item 1.1 deste.
18. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
18.1 - Em atenção a Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n. 424/2016 de 30/12/2016, não é permitida a reformulação dos projetos de
engenharia das obras e dos serviços de engenharia, sendo VEDADA a reprogramação dos contratos enquadrados nos níveis I e IV (Regime
Simplificado - Art. 65 à 67), bem como para as operações relativas a obra e serviços de engenharia, o desbloqueio de recursos para pagamento ao fornecedor está condicionado à apresentação de boletim de medição com valor superior a 10% do menor valor previsto para o
nível de operação.
19. DA CELEBRAÇÃO DO AJUSTE
19.1 - Homologada a licitação pela autoridade competente do Município, a empresa licitante vencedora do certame será convocada para,
no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, conforme preceitua o artigo 64
da Lei n. 8.666/93.
19.2 - Conforme estabelece o parágrafo segundo do art. 64 da Lei n. 8.666/93, se a licitante vencedora recusar-se a assinar o contrato,
injustificadamente, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente,
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto no art. 81 da Lei n. 8.666/93.
20. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
20.1 - A vigência do contrato a ser firmado entre as partes, será de 12 MESES, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviço.
20.2 - No que se refere à execução dos serviços, o mesmo fica condicionado ao prazo máximo de 02 (dois) meses (conforme cronograma
de execução do projeto executivo, anexo ao presente Processo Licitatório), contados a partir da autorização para o início de obra/ordem de
serviço, prorrogável mediante justificativa de ato impeditivo à conclusão.
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1 - As licitantes deverão observar atentamente as normas deste Edital.
21.2 - Fica assegurado à autoridade superior do Município, no interesse da Administração, o direito de adiar a data da abertura dos envelopes, divulgando a nova data marcada.
21.3 - É facultado à Comissão de Licitação, ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas
a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta.
21.4 - O resultado desta licitação, bem como todo ato que seja necessário dar publicidade, deverá ser publicado no Diário Oficial da União.
21.5 - A Comissão de Licitação deverá anular o certame se constatada qualquer ilegalidade.
21.6 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas. O Município não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou resultado do processo licitatório.
21.7 - Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.
21.8 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.
21.9 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão
será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que
não haja comunicação da Comissão em sentido contrário.
21.10 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o de vencimento. Só se
iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Município. Considerar-se-ão dias corridos, exceto quando for explicitamente disposto
em contrário.
21.11 - O desatendimento às exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública da licitação.
21.12 - Em caso de anulação deste processo licitatório, o mesmo será devidamente motivado, sendo assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
21.13 - Decorridos 120 (cento e vinte) dias da data da entrega das propostas de preços, sem convocação para contratação ou pedido de
prorrogação da validade, os licitantes ficarão liberados dos compromissos.
21.14 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser
encaminhado por escrito à Comissão, devendo ser protocolado no Setor de Licitações do Município de Coronel Martins /SC.
21.15 - A homologação do resultado desta licitação gera mera expectativa de direito à contratação.
21.16 Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da legislação vigente que rege a matéria.
21.17 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital, nos termos do § 1º do art. 41, da Lei n. 8666/93.
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22. DO FORO
22.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de São Domingos/SC, para dirimir quaisquer dúvidas e/ou litígios oriundos da execução das obrigações
previstas neste Edital, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
23. DOCUMENTOS ANEXOS:
ANEXO I - Modelo de Proposta de Preços;
ANEXO II - Declaração De Não Empregabilidade De Menores;
ANEXO III - Declaração De Inexistência De Fatos Impeditivos À Habilitação;
ANEXO IV - Credenciamento Específico;
ANEXO V - Atestado De Visita;
ANEXO VI - Declaração De Responsabilidade Ambiental;
ANEXO VII - Modelo De Declaração De Cumprimento Aos Requisitos De Habilitação E Aceitação Às Normas Do Edital;
ANEXO VIII - Minuta De Contrato;
ANEXO IX - Modelo De Declaração De Que A Empresa Não Possui Em Seu Cargo Societário Servidor Público Da Ativa Ou Empregado De
Empresa Pública Ou Sociedade De Economia Mista;
ANEXO X - Modelo De Declaração De Garantia;
ANEXO XI - Declaração Do Cnae Que Representa A Atividade De Maior Receita Da Empresa;
Coronel Martins (SC), 19 de outubro de 2021.
Moacir Bresolin
Prefeito Municipal
Visto pelo Assessor Jurídico: Dr. Edson Valgoi OAB/SC 21.916 ____________
ANEXO I
Modelo de Proposta de Preços
Processo Licitatório n.
Tomada de Preço n.
TOMADA DE PREÇO referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO VISANDO O AUMENTO DE CARGA
E PADRONIZAÇÃO DE ENERGIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UNIDADE DE SAÚDE DE CORONEL MARTINS e no que preceitua a Lei
Federal N° 8.666/93, alterada pela Lei Federal N° 8.883 de 08 de Junho de 1994, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, além
de observar as disposições no memorial e orçamento discriminativo.
Prezados Senhores:
Nosso preço para o fornecimento de material e execução dos serviços ...... é de R$ _________________(__________________________
________________________________) e será executada inteiramente de acordo com o Projeto Executivo disponibilizado pelo Município
de Coronel Martins/SC.
DECLARAÇÕES
1. Declaramos que o preço por nós ofertado será para executar os serviços conforme todas as exigências do Projeto Executivo disponibilizado e descrito no item 1.1 deste Edital.
2. Declaramos que entregaremos dentro do prazo, conforme estipulado em edital.
3. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais.
4. Declaramos que o preço da proposta compreende todas as despesas relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados, incluso o fornecimento de todo o material e mão-de-obra necessários, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assistência
técnica, administração, benefícios e licenças inerentes.
5. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias.
À elevada consideração de V. S.as.
Responsável pela Empresa
OBS: deve ser apresentado proposta também em mídia digital conforme autocotação constante no site.
ANEXO II
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGABILIDADE DE MENOR
(MODELO)
(Nome da Empresa)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CNPJ n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por intermédio de seu representante legal, Sr(a)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador(a) da Carteira de Identidade n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx e do CPF n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, DECLARA,
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
(local), xxx de xxxxxxxxxxxxxx de 2021.
Nome completo e assinatura do declarante
CPF e RG
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO
(MODELO)
(Nome da Empresa)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sediada em xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, DECLARA, sob as penas
da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores.
(local), xxx de xxxxxxxxxxxxxx de 2021.
Nome completo e assinatura do declarante
CPF e RG
ANEXO IV
CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO
(MODELO)
Processo Licitatório n.
Tomada de Preço n.
Credencio o Senhor (a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade n.
xxxxxxxxxxxxxxxxx, expedido pela xxxxxxxxxxxxx, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o n.
xxxxxxxxxxxxxx, residente na rua xxxxxxxxxxxxxxxxx, n. xxxxxx, na cidade de xxxxxxxxxx como representante da empresa xxxxxxxxxxx,
CNPJ n. xxxxxxxxx, podendo praticar todos os atos necessários relativos ao procedimento licitatório, inclusive com poderes para renúncia
ao prazo recursal e todos os demais atos concernente ao processo licitatório acima identificado.
xxxxxxxxx, xxxx de xxxxxxxxxx de 2021
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
ANEXO V
ATESTADO DE VISITA
TOMADA DE PREÇO n., PROCESSO DE LICITAÇÃO n. COMPROVAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E DE CONHECIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES, NORMAS PERTINENTES À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E VISITA AOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
AT E S T A D O
Atesto para os devidos fins do procedimento licitatório referente à TOMADA DE PREÇOS PREFE n., Processo Licitatório n., cujo objeto é a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO VISANDO O AUMENTO DE CARGA E PADRONIZAÇÃO DE ENERGIA
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UNIDADE DE SAÚDE DE CORONEL MARTINS
Que visitei o local e conheço a realidade e as condições lá existentes.
Ainda, que recebi cópia de do Edital e de todos os seus anexos.
Recebi todas as informações necessárias à execução do objeto do Edital em apreço.
EMPRESA:
CNPJ:
ASSINATURA: ________________________________________
NOME:
CPF:
OBS: Para receber este ATESTADO deverá apresentar documento de identificação, bem como, ser Responsável Técnico da empresa.
Funcionário Público que concedeu o presente atestado– ................................., Matrícula n. ....... _____________________________
ANEXO VI
PROCESSO LICITATÓRIO n. TOMADA DE PREÇO n.
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
Declaramos para os devidos fins que conhecemos a legislação ambiental, notadamente as relacionadas às atividades, objeto deste Edital e
que:
a) ratificamos que tomamos ciência da Lei Federal 9.605/98 - Lei que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente - Lei de Crimes Ambientais, onde no seu art. 2º menciona que "o preposto, dentre outros, de
pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la, sobre esse
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incidirá as penas cabíveis".
b) responsabilizamo-nos pela contratação de pessoal qualificado para o atendimento às questões ambientais, bem como pela elaboração
dos relatórios e documentações relativas aos licenciamentos ambientais, que forem necessários sem custos adicionais ao Município de Coronel Martins - SC;
c) assumimos a responsabilidade pela execução e ônus da limpeza de entulhos, focos de proliferação endêmicas, higiene e pela qualidade
sócio ambiental do local;
d) assumimos sem repasse para o Município de Coronel Martins - SC, toda a responsabilidade por danos e ônus, inclusive os pagamento das
multas que venham a ser associados às obras ora licitadas, motivados pelo não cumprimento dos dispositivos legais ou normativos previstos.
e) assumimos o compromisso em permitir a fiscalização ambiental, conforme previsto na legislação pertinente.
Local e Data.
Assinatura do Responsável ou Representante Legal
CPF n. ...............................
RG n ...............................
ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E ACEITAÇÃO ÀS NORMAS DO EDITAL
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (nome da empresa), com sede na xxxxxxxxxxxxxxxxxx(endereço), inscrita no CNPJ sob o n. xxxxxxxxxxxxxxx,
licitante no Processo Licitatório n. xxxxx/2019 Tomada de Preço n. xxx/2019, promovido pelo Município de Coronel Martins - SC, declara, por
meio de seu representante legal, Sr. Xxxxxxxxxxx, portador do CPF n. xxxxxxxxx, que atende a todas as exigências de habilitação constantes
do edital do referido certame.
Ainda, a declarante aceita e não se opõe a qualquer norma constante no ato convocatório, declarando estar ciente da obrigatoriedade de
elaborar a proposta de preços de acordo com este Edital e seus anexos, bem como o Decreto n. 7.983, de 8 de abril de 2013.
Local e Data.
Assinatura do Responsável ou Representante Legal
CPF n. ...............................
RG n ...............................
ANEXO VIII
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CORONEL MARTINS, do Estado de Santa Catarina, com endereço à Rua Porto Alegre, 48, inscrito no CNPJ
sob No 95.993.093/0001-09, neste ato representado por seu Prefeito Municipal - Prefeito Municipal Moacir Bresolin, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Saudades, Centro, deste município, portador do CPF n. 422.871.629-68, doravante denominado CONTRATANTE.
CONTRATADO: ..........................., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº ........................, situada à Rua .................................
., na Cidade de ............................., neste ato representado pelo Sr. ........................., CPF: ..................... residente e domiciliando,
........................... doravante designado. CONTRATADO.
FUNDAMENTO LEGAL: Vincula-se o presente Contrato às normas previstas na Lei nº 8.666/93, e Processo Licitatório nº /2021, TOMADA
DE PREÇO nº 0/2021.
CLÁUSULA PRIMEIRA –DO OBJETO
Constitui objeto da presente licitação seleção de proposta mais vantajosa para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO VISANDO O AUMENTO DE CARGA E PADRONIZAÇÃO DE ENERGIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UNIDADE DE SAÚDE
DE CORONEL MARTINS
2.1. Para todos os efeitos legais, integram este contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os documentos:
a) Normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;
b) Processo licitatório nº xx/2021
c) Proposta da contratada;
d) Normas do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).
CLÁUSULA TERCEIRA –DOS PRAZOS
3.1. O objeto do presente contrato deverá ser executado na sua totalidade em até 02 meses, contados da data da emissão da Ordem de
Serviço, podendo ser prorrogado por interesse público, devidamente justificado.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A inobservância do prazo estipulado neste contrato, sem justo motivo, ocasionará a aplicação das penalidades
previstas neste instrumento.
3.2. Após autorizado o inicio, a proponente vencedora terá o prazo de 24 horas para recebe-la e 72 horas para iniciar os serviços sob pena
de aplicação das sanções previstas neste instrumento de contrato.
CLÁUSULA QUARTA –DO PREÇO
4.1. O preço total ajustado para a execução do objeto constante da cláusula primeira será de
R$ ..........
4.2. O Município reserva-se no direito de efetuar o pagamento, tão somente da quantidade de serviços efetivamente executados e atestados
pela fiscalização desta Municipalidade. Em caso de Glosas, o Município, realizará o pagamento proporcional, relativamente a quantidade
serviços executados.
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CLÁUSULA QUINTA –DAS MEDIÇÕES, FORMAS DE PAGAMENTO E REAJUSTES
5.1. O pagamento será efetuado nos termos do edital e da seguinte forma:
5.2. Os pagamentos somente serão efetivados mediante emissão de Boletim de Medição expedido por profissional do contratante;
5.3. Com base no Boletim de Medição a contratada encaminhará ao contratante, a nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome da
Contratante, devendo constar CNPJ, o número da licitação, e da ordem de serviço e/ou contrato e deve estar anexada cópia do respectivo
Boletim de Medição.
5.4. O pagamento será efetuado através de depósito bancário contra a instituição bancária indicada pelo Contratado, em até 10 dias do
recebimento da documentação contida no item 5.3 e 5.8.
5.5. Em hipótese alguma serão efetuados pagamentos antecipados ou sem a existência do correspondente Laudo de Medição.
5.6. No caso de os serviços não estarem de acordo com as especificações técnicas e demais exigências fixadas neste contrato, o contratante
fica, desde já, autorizado a reter o pagamento em sua integralidade até que sejam processadas as alterações e retificações determinadas.
5.7. Durante o período de retenção não correrão juros ou atualizações monetárias de qualquer natureza, sem prejuízo de outras penalidades
previstas neste.
5.8. Os pagamentos somente serão liberados mediante verificação da regularidade do prestador de serviços, ora proponente vencedor,
perante os órgãos fazendários; bem como apresentação dos documentos comprobatórios do recolhimento do INSS, FGTS, ISS e demais
tributos exigidos pela legislação pertinente em vigor, das respectivas competências.
5.9. Nos pagamentos serão retidos os valores devidos ao Município, valores na fonte referente à contribuição previdenciária em razão da
cessão de mão-de-obra, conforme legislação vigente;
5.10. No fim da execução, apresentar CND (Certidão Negativa de Débito), emitida pelo INSS, sob pena de sofrer os efeitos previstos na
cláusula oitava;
5.11. Será admitido reajuste ou atualização de valores, na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II do artigo
65 da Lei n. 8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada;
5.12. O contrato ainda poderá sofrer acréscimos ou supressões, em até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado, cfm. art. 65,
§ 1º, da Lei 8.666/1993;
5.13. Nos termos do art. 65, § 2o , inciso II, nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no item anterior, salvo
as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes;
5.14. Na hipótese do contrato sofrer prorrogação, e sua vigência ultrapasse o período de um ano, o valor do contrato poderá sofrer atualização monetária, pela variação do IGP-M dos últimos 12 (doze) meses.
CLÁUSULA SEXTA –DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO
6.1. A contratada não poderá transferir o presente contrato, no todo ou em parte, nem poderá subcontratar os serviços relativos ao seu
objeto.
CLÁUSULA SÉTIMA –DA EXECUÇÃO
7.1. Os serviços deverão ser executados, obedecendo rigorosamente às especificações determinadas no Projeto, como também de acordo
com o prazo do Cronograma físico financeiro e demais anexos ao Processo Licitatório nº 68/2019, Edital de Tomada de Preços nº 03/2019.
Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, a licitante vencedora ficará sujeita à mesma multa estabelecida na cláusula oitava
deste contrato.
7.2. O Contratante, acompanhará e fiscalizará a execução do objeto do presente Contrato.
7.3. Ao nível de acompanhamento serão realizadas reuniões periódicas, na medida, que as necessidades do desenvolvimento dos trabalhos
assim exigirem.
7.4. Qualquer comunicação entre as partes relativa ao presente contrato será formalizada por escrito em 02 (duas) vias.
7.5. A fiscalização e o controle por parte do Município, não implicarão em qualquer responsabilidade por parte deste, nem exoneração ao
Contratante do fiel e real cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas.
7.5.1 As exigências e a atuação da fiscalização pelo CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da
Contratada no que concerne à execução do objeto contratado.
CLÁUSULA OITAVA –DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado, o não cumprimento, por parte da contratada, das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes implicará a aplicação, segundo a gravidade da falta, nos termos dos
artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, das seguintes penalidades, isolada ou conjuntamente:
8.1.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a Licitante vencedora concorrido
diretamente;
8.1.2. No caso de atraso injustificado por parte do contratado para o início da obra, a partir do primeiro dia, o mesmo sujeitar-se-á à multa
de mora de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) o dia, sobre o valor contratado, que não excederá a 20% (vinte por cento) do montante;
8.1.3. No caso de atraso injustificado na execução do cronograma físico-financeiro superior a trinta dias, multa de mora de 5% (cinco por
cento) sobre o valor da parcela não executada;
8.1.4. Multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, na hipótese de inexecução total ou parcial do contrato, dentro do prazo
previsto no item 3.1;
8.1.5. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, quando a contratada prestar informações inexatas ou criar embaraços à
fiscalização;
8.1.6. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, quando a Licitante vencedora desatender as determinações emanadas do
Município de Coronel Martins/SC;
8.1.7. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o Município de Coronel Martins, pelo prazo de até 24 (vinte
e quatro) meses, na hipótese de rescisão contratual por culpa da licitante vencedora;
8.1.8. Suspensão do direito de licitar junto ao Município de Coronel Martins, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, no caso do cometimento de infrações tipificadas no artigo 88 da Lei nº 8666/1993, quando a participação da licitante vencedora for de menor gravidade;
8.1.9. Declaração de Inidoneidade, no caso do cometimento de infrações tipificadas no artigo 88 da Lei nº 8666/93, quando a participação
da licitante vencedora for de maior gravidade;
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8.2. As multas aplicadas serão cobradas administrativa ou judicialmente;
8.3. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa; consequentemente, a sua aplicação não exime a contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município de Coronel Martins.
8.4. Rescisão contratual sem que decorra do ato direito de qualquer natureza à Contratada.
CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO:
9.1. O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas neste. Contrato, por parte da licitante Contratada, assegurará ao Município de Coronel Martins o direito de rescindir este Contrato, mediante notificação através de ofício, entregue
diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para a Administração e sem prejuízo do disposto
na Clausula Oitava deste contrato.
9.2. O Contrato poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes modalidades, sem prejuízo do disposto no Art. 78, da Lei n. 8.666, de 21 de
junho de 1993, atualizada:
9.3. Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração do Município de Coronel Martins, mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos:
a) o atraso injustificado a juízo da Administração;
b) execução dos serviços fora das especificações constantes no Objeto deste Contrato;
c) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a entrega do material, assim como
as de seus superiores;
d) o cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste Edital, anotadas na forma do § 1º, do art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, atualizada;
e) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
f) a dissolução da empresa;
g) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da Administração, prejudique a execução deste
Contrato;
h) razões de autoridade da esfera administrativa interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela máxima a que está subordinado o licitante vencedor e exaradas no processo administrativo a que se refere este certame.
i) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do Contrato.
9.4. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no Processo da Licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
9.5. Judicialmente, nos termos da legislação vigente.
9.6. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada pela autoridade competente.
CLÁUSULA DÉCIMA –DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS
10.1. As despesas decorrentes da presente contrato correrão por conta dos recursos constantes no orçamento de 2021.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
11.1. O presente contrato tem sua vigência, iniciando-se na data de sua assinatura até ..... /..../ ..... , podendo ser prorrogado por interesse
da administração pública.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA –DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1. A CONTRATADA responsabiliza-se a:
12.1. Após recebida a ordem de serviço, iniciar os serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena das sanções previstas na cláusula
oitava deste contrato;
12.2. Assumir responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuará.
12.3. Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da execução dos serviços contratados, devendo apresentá-la ao Município, quitada.
12.4. Cumprir todas as exigências das Leis e Normas de Segurança e Higiene de Trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de
proteção individual a todos os que trabalharem, ou por qualquer motivo;
12.4.1. Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e com identificação;
12.4.2. Fornecer, a seus empregados uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI´s) e coletiva adequados à execução dos serviços e de acordo com as normas de segurança vigentes.
12.4.3. Fornecer, em momento anterior ao início, os seguintes documentos:
-PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;
- PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;
- LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho para fins de Aposentadoria
Especial.
12.7. Facilitar todas as atividades de fiscalização pelo município que serão feitas por técnicos desta Municipalidade aos locais onde serão
realizados os serviços, fornecendo as informações e demais elementos necessários, para verificação do efetivo cumprimento das condições
pactuadas;
12.8. Assumir integralmente, a responsabilidade pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os
mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o município, bem como as decorrentes da execução.
12.9. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do Contrato por não cumprimento do mesmo;
12.9.1. Cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, de acordo com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei
n. 8.666, de 21 de junho de 1993, com a redação que lhe deu a Lei n. 9854, de 27 de outubro de 1999;
12.10. São também obrigações da empresa contratada, visando a execução dos serviços objeto
deste Contrato:
12.10.1. Executar os serviços, sob o REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, obedecendo fielmente aos projetos,
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plantas, memoriais descritivos planilhas e especificações (anexos);
12.10.2. No caso de divergência entre as medidas tomadas em plantas e as cotas indicadas, prevalecerão estas últimas, e, em caso de
dúvida entre as especificações e demais documentos, prevalecerão as do Projeto;
12.10.3. Na execução dos serviços a contratada deverá observar os requisitos básicos de qualidade, utilidade, resistência e segurança,
determinados nas normas técnicas elaboradas pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT;
12.10.4. Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, de acordo com o previsto no Projeto Executivo Padrão FNDE (plantas, memoriais descritivos, caderno de especificações técnicas e planilhas orçamentárias);
12.10.5. Corrigir e/ou refazer os serviços e/ou substituir os materiais não aprovados pela fiscalização do Município, caso os mesmos não
atendam às especificações constantes no Projeto Executivo.
12.10.6. Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, ferramentas ou equipamentos julgados pela Fiscalização do município como inadequados à execução dos serviços.
12.10.7. Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes e das normas técnicas vigentes na aplicação dos materiais industrializados
e dos de emprego especial, pois caberá à licitante vencedora, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua
má aplicação.
12.10.8. Providenciar, às suas custas, verificações e provas de materiais fornecidos e de serviços executados, bem como os reparos, que se
tornarem necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições;
12.10.9. Arcar com todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, pagamento de seguros, tributos, impostos, taxas e demais
obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista e previdenciária;
12.10.10. Cumprir fielmente os prazos de execução dos serviços nos termos avençados, executando sob sua inteira responsabilidade;
12.10.11. Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços da construção, devendo o espaço ser entregue limpo e em perfeitas
condições de ocupação e uso.
12.10.12. Entregar o local objeto desta licitação limpo, sem instalações provisórias e livres de entulho ou quaisquer outros elementos que
possam impedir a utilização imediata das unidades.
12.10.13. Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, caso venha, como resultado de suas
operações a danificá-los.
12.10.14. Fornecer as “ARTs” complementares, quando for o caso;
12.10.17. Atender às determinações que lhe forem feitas, no sentido de realizar na obra, objeto do presente contrato, e nas respectivas instalações, os reparos e consertos necessários devido a vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;
12.10.18. Responder pela solidez e segurança dos serviços, conforme previsto no artigo 618 do Código Civil (“... o empreiteiro de materiais
e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais,
como do solo);
12.10.20. Responsabilidade Civil e Criminal: Responsabilizar-se civil e criminalmente sobre fatos e atos cometidos por seus funcionários,
bem como, aqueles que ocorrerem aos mesmos na execução dos serviços no período contratual, isentando o Município de qualquer responsabilidade, seja ela solidária ou subsidiária;
12.10.21. A responsabilidade pelo controle de qualidade dos serviços, dos materiais e ambiental é integral da CONTRATADA, bem como as
responsabilidades/obrigações especificadas no Edital;
12.10.22. Apresentar, ao término da execução do contrato, o PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário, atinente aos empregados envolvidos na execução dos serviços, ora contratada;
12.12. A contratada é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste contrato e consequentemente responde civil e
criminalmente por todos os danos e prejuízos que na execução dele venha direta ou indiretamente a provocar ou causar a contratante ou
a terceiros;
12.13. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao município ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou
culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
12.14. Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio do município e de terceiros, causados por seus funcionários em virtude da
execução dos serviços.
12.15. A contratada é responsável pela análise e estudos de todos os documentos fornecidos pelo contratante para a execução dos serviços
não se admitindo em nenhuma hipótese, a alegação de ignorância, defeito ou insuficiência de tais documentos;
12.16. A proponente vencedora deverá fornecer no ato da assinatura do contrato, a nominata dos profissionais que irão prestar os serviços
à mesma, bem como certificado de regularidade dos mesmos junto ao Conselho profissional competente. Os profissionais relacionados é
que deverão prestar os serviços. Qualquer alteração de profissionais somente poderá ser feita com anuência do Município. A não observação
deste requisito será considerada falta grave, passível de aplicação das penalidades da clausula oitava;
12.17. Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas;
12.18. Relatar oportunamente à CONTRATADA ocorrências que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços ou em
relação a terceiros;
12.19. Atender as chamadas da CONTRATANTE, no intuito de se fazer presente no local ou em reuniões em outros locais para dirimir dúvidas
referentes ao objeto do Contrato, sempre que solicitado pela CONTRATENTE;
12.20. Informar, de imediato e por escrito, toda e qualquer ocorrência que venha ou possa comprometer o regulara andamento;
12.21. Fornecer todo o equipamento necessário à execução dos serviços;
12.21.1. Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as ferramentas necessárias, ficando responsável
por seu transporte e guarda.
12.22 – O município não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam
fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
12.23 -Prestar manutenção da construção, durante o período de garantia, da seguinte forma:
12.23.1 - Iniciar o atendimento em no máximo 1 (um) dia útil, contados da comunicação do(s) defeito(s) pelo município.
12.23.2 - Concluir os serviços de manutenção no prazo máximo determinado pelo município.
12.23.3 - Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção não sejam realizados dentro do prazo, a licitante
vencedora ficará sujeita à multa estabelecida na Cláusula Oitava deste contrato.
12.24. Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local tenha condições de uso satisfatório
12.25. Responsabilizar-se por todas as exigências estabelecidas pela CELESC para a ligação da energia após a conclusão dos serviços.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
13.1 - O Contratante, compromete-se a:
13.1 - Emitir a ordem de serviço;
13.1.1 - Permitir que os empregados da CONTRATADA possam ter acesso aos locais de execução dos serviços.
13.1.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.
13.1.3 - Notificar por escrito à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo
para a sua correção.
13.1.4 - Acompanhar e fiscalizar os serviços, efetuando as medições e pagamentos nas condições e preços pactuados.
13.1.5 - Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado na Cláusula Quinta.
13.1.6 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.
13.1.7 – Proceder ao recebimento provisório e, não havendo mais pendências, ao recebimento definitivo, mediante vistoria detalhada realizada pela Comissão de Fiscalização designada pelo Município, nos termos da Lei n. 8.666/93, em seu artigo 73, inciso I.
13.1.7 - Outras obrigações definidas nas Cláusulas deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA –DO RECEBIMENTO DO OBJETO
14.1. O objeto do presente Contrato será recebido provisoriamente, pelo engenheiro responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização,
que for designado pelo Contratante, mediante Termo Circunstanciado, o qual será assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da data de comunicação escrita de seu término;
14.2. Durante o período de 30 (trinta) dias da data de expedição do termo supra os serviços ficarão sob observação, de molde a se verificar
o cumprimento das exigências construtivas;
14.3. Esgotado o prazo previsto no item anterior, e uma vez restando comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais, as obras
serão recebidas definitivamente, por servidor ou comissão designada pelo Contratante, mediante termo circunstanciado assinado pelas
partes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO COMPETENTE
15.1. Fica eleito o foro da Comarca de São Domingos, SC, com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para adoção
de medidas judiciais oriundas do presente contrato. E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (Três) vias de
igual teor e forma.
Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, em ......de .............. de 2021.
Prefeito Municipal Contratado
Testemunhas:
Nome:
ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO POSSUI EM SEU CARGO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA OU EMPREGADO
DE EMPRESA PÚBLICA OU SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
Processo Licitatório n. /2021
Tomada de Preço n. /2021
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (nome da empresa), com sede na xxxxxxxxxxxxxxxxxx(endereço), inscrita no CNPJ sob o n. xxxxxxxxxxxxxxx,
licitante no Processo Licitatório n. xxxxx/2021 Tomada de Preço n. xxx/2021, promovido pelo Município de Coronel Martins - SC, declara, por
meio de seu representante legal, Sr. Xxxxxxxxxxx, portador do CPF n. xxxxxxxxx, que não possui, em seu cargo societário, servidor público
da ativa ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista.
LOCAL E DATA
ASSINATURA E CPF DO RESPONSÁVEL
ANEXO X
MODELO DE DECLARAÇÃO DE GARANTIA
(Local e data)
À Presidente da Comissão de Licitação do Município de Coronel Martins/SC
Processo Licitatório n /2021
Pregão Presencial n. /2021
A empresa xxxxxx, neste ato representada por seu sócio gerente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DECLARA, para os devidos fins, que prestara garantia dos serviços contratados terão uma garantia mínima de cinco anos, devendo ser identificado pelo fabricante.
Assinatura, nome e CPF do responsável
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ANEXO XI
DECLARAÇÃO DO CNAE QUE REPRESENTA A ATIVIDADE DE MAIOR RECEITA DA EMPRESA
(Local e data)
À Presidente da Comissão de Licitação do Município de Coronel Martins/SC
Processo Licitatório n /2021
Tomada de Preços n. /2021
A empresa xxxxxx, neste ato representada por seu sócio gerente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DECLARA, para os devidos fins, que o CNAE que
representa a atividade de maior receita da empresa é o de número xxxxxx.
LOCAL E DATA
Assinatura, nome e CPF do responsável
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Correia Pinto
Prefeitura
CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2021

Publicação Nº 3359423

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2021
O Prefeito do Município de Correia Pinto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em obediência aos Princípios Constitucionais da Impessoalidade, Publicidade e Eficiência Administrativa, tendo em vista que foram esgotados e chamados todos os classificados
na área, segundo a classificação final do Processo Seletivo realizado através do Edital nº 001/2019 da Secretaria Municipal de Educação,
bem como, pela existência temporária de vagas para o cargo de PROFESSOR, torna público pelo presente Edital, as normas para CHAMADA
PÚBLICA, que será regida pela Lei Complementar nº 019/2007 e Lei Municipal nº 1010/2001, que trata das contratações temporárias por
excepcional interesse público.
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Pelo presente edital ficam convocados os interessados em assumir as vagas temporárias existentes, para comparecerem junto à Secretaria Municipal de Educação, com sede na Av. Tancredo Neves, nº 1879, Loteamento Gracílio Felipe, Município de Correia Pinto/SC – Fone:
(49) 3243-1426, munidos da documentação exigida, a fim de participarem de PROVA DE TÍTULOS e TEMPO DE SERVIÇO, nos dias e horários estabelecidos abaixo:
CARGO
Professor de Ensino Religioso

DATA
25/10/2021

HORÁRIO
09:00 Horas

1.2. O número de vagas/aulas, os valores dos respectivos vencimentos, a jornada de trabalho são os constantes do Anexo I deste Edital.
2. Requisitos Básicos para Contratação
2.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado;
2.2. Estar em pleno gozo dos direitos políticos;
2.3. Quitação com as obrigações militares e eleitorais;
2.4. Nível de escolaridade e capacitação técnica exigida para o exercício do cargo;
2.5. Idade mínima de 18 anos;
2.6. Ter aptidão física e mental para o exercício e atribuições do cargo de forma presencial;
2.7. Apresentar, quando se tratar de profissão regulamentada, no ato da posse, o competente; registro de inscrição no respectivo órgão
fiscalizador;
2.8. Apresentar declaração firmada de não possuir acúmulo de cargo público, exceto aqueles previstos na Constituição Federal;
2.9. Apresentar declaração firmada pelo interessado na qual conste não haver sofrido condenação definitiva por crime doloso ou contravenção, nem penalidade disciplinar de demissão a bem do serviço público no exercício de função pública qualquer.
3. DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
3.1. É considerada pessoa com deficiência a que se enquadra nas categorias descritas no art. 4º, do Decreto Federal nº. 3.298, de 20 de
dezembro de 1999, comprovada através de laudo médico com data inferior a 01 (um) ano, garantida a sua participação desde que a sua
deficiência não seja incompatível com as atribuições do cargo ao qual concorre.
3.2. Os candidatos com deficiência participarão da Chamada Pública em igualdade de condições com os demais candidatos.
4. DA PARTICIPAÇÃO NA CHAMADA PÚBLICA
4.1. A participação na presente Chamada Pública implica, desde logo, o conhecimento e tácita aceitação pelo candidato, das condições
estabelecidas neste Edital e das demais informações que porventura venham a ser divulgadas, das quais o candidato não poderá alegar
desconhecimento.
4.2. É de inteira responsabilidade do candidato à conferência da documentação exigida, razão pela qual deve ser atenciosamente conferida
antes do horário da chamada, pois não será permitida apresentação de documentos após o encerramento do prazo.
4.3. Não há possibilidade de alteração/troca de cargos após a escolha.
5. TÍTULOS E TEMPO DE SERVIÇO
5.1. Serão atribuídos pontos, mediante comprovação de tempo de serviço e aos títulos apresentados pelos candidatos aos cargos de Professor mediante apresentação de documentação original e cópia (a ser autenticada no ato da apresentação) ou cópia autenticada em cartório.
5.2. Os pontos referidos no item anterior obedecerão aos critérios a seguir:
- Formação continuada: Cursos de capacitação com certificado de conclusão com registro no MEC, Secretarias Estaduais ou Municipais,
desde que sejam relacionados à área de atuação e que realizados nos anos de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Serão creditados 04 (quatro)
pontos a cada 40 horas de curso. Máximo a ser considerado: 200 horas.
- Curso de Magistério – 10 (dez) pontos.
- Comprovante de matrícula, a partir do 2º semestre, em curso de licenciatura na área, sendo considerado 0,5 ponto para cada período já
concluído.
- Diploma de conclusão de licenciatura na área, reconhecido pelo MEC – Ministério da Educação, ou Declaração/Atestado de conclusão de
licenciatura na área com a respectiva colação de grau: 20 (vinte) pontos.
- Especialização lato sensu: reconhecido pelo MEC – Ministério da Educação, com o mínimo de 360 (trezentos e sessenta) horas/aula, desde
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que não seja requisito para provimento, e que seja afim a área de atuação: 15 (quinze) pontos. Somente será considerado um certificado.
- Mestrado: reconhecido pelo MEC – Ministério da Educação, desde que não seja requisito para provimento, e que seja afim a área de atuação: 20 (vinte) pontos.
- Tempo de Serviço: Certidão de tempo de serviço emitida por órgão público municipal, estadual ou federal e ou declaração firmada por
estabelecimento de ensino particular, certificando o tempo de serviço no exercício de Magistério do requerente, em qualquer nível de escolaridade e ou disciplina, expresso em meses e dias, sendo considerado 01 (um) ponto por período de 12 (doze) meses completos, limitado
ao máximo de 120 meses.
- Será considerada como válida a experiência comprovada a partir do mês de janeiro de 2010.
- O tempo de serviço será contado em meses até o dia da Chamada Pública, sendo arredondado para 01 mês quando superior a 15 dias.
- Se duas, ou mais, certidões de tempo de serviço corresponder ao mesmo período, uma única será computada para atribuição de pontuação.
- Não será computado o tempo de estágio ou de serviço em Secretaria, Direção ou Coordenação de qualquer natureza.
5.3. Não serão pontuados os documentos que não atenderem estritamente o disposto neste Edital, não entregues no prazo e local determinados, borrados, rasurados, riscados, incompletos ou cujo inteiro teor não seja facilmente legível ou ainda não entregue pelo próprio
candidato.
6. CONTAGEM DOS PONTOS
6.1. A contagem dos pontos será obtida pela soma dos pontos atribuída aos Títulos e ao Tempo de Serviço;
6.2. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de acordo com a nota final obtida.
7. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
7.1. Em caso de igualdade de pontos na classificação, serão adotados, sucessivamente, os seguintes critérios para o desempate dos candidatos:
1º) maior número de filhos;
2º) maior idade;
3º) sorteio.
8. RECURSOS E REVISÕES
8.1. Aos candidatos serão assegurados recursos em todas as etapas do Processo de Chamada.
8.2. O candidato que se sentir prejudicado em qualquer das etapas, poderá interpor recurso, mediante requerimento individual, desde que:
a) Seja dirigido ao Presidente da Comissão de Acompanhamento e Avaliação da Chamada Pública e protocolado no setor de Recursos Humanos da Prefeitura, Avenida Duque de Caxias, 3601 - Centro horário das 8h às 11h 30 min e das 13h30min às 17h, no prazo máximo de
02 (dois) dias úteis, contados após o ato que motivou a reclamação;
b) Conste obrigatoriamente do recurso nome completo do candidato, denominação do cargo o qual se candidatou, fundamentação clara e
ampla dos motivos.
8.3. Será indeferido, liminarmente, o requerimento que não atender ao estabelecido no item 7.2.
8.4.Não serão aceitos recursos interpostos por telegrama, Internet ou outro meio que não seja o especificado neste Edital.
8.5. Será dada publicidade às decisões dos recursos.
9. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. A presente Chamada Pública não será objeto de cadastro reserva;
9.2. A presente Chamada Pública será processada pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação.
9.3. O resultado e demais atos da Chamada Pública será homologado pelo Prefeito e publicado no Mural da Prefeitura de Correia Pinto, no
Diário Oficial dos Municípios e no site www.correiapinto.sc.gov.br.
9.4. No ato de contratação o candidato deve apresentar os documentos exigidos, bem como os exames médicos admissionais solicitados,
sob pena de perda da vaga.
9.5. Os casos omissos nesse Edital serão resolvidos pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação da presente Chamada Pública, nomeados pelo Decreto nº 1829, em 19 de outubro de 2021.
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. A contratação gerada através da Chamada Pública terá vigência até o término do calendário letivo do presente exercício, ou enquanto
perdurar o afastamento do titular, ou condicionado à existência de aluno especial, conforme o caso, o que vier primeiro.
10.2. O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo nos casos de retorno do titular, por abandono ao serviço sem justificativa, pelo
não cumprimento do horário, pelo excesso de faltas ou por problemas de ordem pedagógica e/ou administrativa, desde que devidamente
justificado e registrado em Ata de reunião da equipe gestora da Unidade Escolar e Conselho Municipal de Educação.
10.3. Fazem parte deste Edital os Anexos I e II.
Correia Pinto, 20 de outubro de 2021.
EDILSON GERMINIANI DOS SANTOS
Prefeito
ANEXO I
DOS CARGOS, VAGAS, CARGA HORÁRIA e VENCIMENTO.
1.1 – Os cargos, vagas, carga horária e vencimento, estão definidos no quadro abaixo:
CARGO

VAGAS

Professor de Ensino Religioso.

01
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ANEXO II
REQUERIMENTO PARA RECURSO
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Candidato: _________________________________________________________________
Cargo Pretendido: _______________________________ Fone: (___) _________________
E-mail: ____________________________________________________________________
À COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA
O PRESENTE RECURSO REFERE-SE À: _______________________________________
RAZÕES DO RECURSO:
_________________________,_____de_________________de 2021.
Assinatura do candidato

DECRETO MUNICIPAL Nº 1829/2021

Publicação Nº 3359429

DECRETO Nº 1829/2021
DE 19 DE OUTUBRO DE 2021
"NOMEIA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PÚBLICAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
EDILSON GERMINIANI DOS SANTOS, Prefeito do Município de Correia Pinto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Art. 95, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município e pela Lei Municipal nº 1010/2001;
CONSIDERANDO que a lista de candidatos aprovados através do Processo Seletivo nº 01/2019, da Secretaria Municipal de Educação, não
foi suficiente para suprir a necessidade temporária de excepcional interesse público, de acordo com as vagas existentes; DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeada a Comissão de Acompanhamento e Avaliação de Chamadas Públicas para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público junto a Secretaria Municipal de Educação, composta pelos seguintes membros:
I – Francielle Gomes Mesquita Espeche – Presidente
II – Tays Dalmira Alves Wolffe Madruga Mendes;
III - Angela Maria Goulart;
IV – Andreza Israel de Souza;
V – Silvana Maria dos Santos.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se o disposto no Decreto nº 1731, de 05 de março de 2021.
Gabinete do Prefeito, 19 de outubro de 2021
EDILSON GERMINIANI DOS SANTOS
Prefeito
Registre-se e Publique-se
OLIVEIRA PIRES BURG
Chefe de Gabinete

DECRETO Nº 1830/2021

Publicação Nº 3359929

DECRETO Nº 1830/2021
DE 19 DE OUTUBRO DE 2021
“NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS.”
EDILSON GERMINIANI DOS SANTOS, Prefeito do Município de Correia Pinto/SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 95
da Lei Orgânica Municipal e da Lei Federal nº 8.666/93; DECRETA:
Art. 1º- Fica nomeada a Comissão de Avaliação de Bens Inservíveis da Prefeitura Municipal e suas Fundações, para a realização de leilão na
forma da Lei Federal nº 8.666/93, composta pelos seguintes membros:
I – Osani Idalina Alves Branco - Presidente
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II – Almir Ferreira Bitencourt - Membro
III – Eder Jean Pereira - Membro
IV – Jefferson Antunes– Membro
V – Guilherme Jardim - Membro
Art. 2º - A comissão nomeada no art. 1º deverá apresentar relatório no prazo improrrogável de 30 dias, o qual deverá ser anexado ao respectivo Processo Licitatório – Leilão nº 01/2021.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, em 19 de outubro de 2021.
EDILSON GERMINIANI DOS SANTOS
Prefeito
Registre-se e Publique-se
OLIVEIRA PIRES BURG
Chefe de Gabinete

DECRETO Nº 1831/2021

Publicação Nº 3359920

DECRETO Nº 1831/2021
DE 19 DE OUTUBRO DE 2021
“DISPÕE SOBRE A OFICIALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ETAPA MUNICIPAL DA CONAE 2022 DO MUNICÍPIO DE
CORREIA PINTO.”
EDILSON GERMINIANI DOS SANTOS, Prefeito do Município de Correia Pinto/SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 95
da Lei Orgânica Municipal, DECRETA:
CONSIDERANDO que a Conferência Nacional de Educação (CONAE) é um espaço democrático aberto pelo Poder Público e articulado com a
sociedade para que todos possam participar do desenvolvimento da Educação Nacional.
CONSIDERANDO que por meio da CONAE, o Fórum Nacional da Educação (FNE) e o Ministério da Educação (MEC) buscam garantir um
espaço democrático de discussão e de preservação da qualidade social da Educação Pública.
DETERMINA:
Art. 1º. Fica oficializada a "Conferência Municipal de Educação - Etapa Municipal da CONAE 2022", no dia 18 de novembro de 2021, no
Centro de Eventos “Alexandre Júlio” do Município de Correia Pinto.
Art. 2º. A Etapa Municipal acontece no período de agosto a novembro de 2021, seguida da Conferência Estadual de Educação que acontecerá até março ou abril de 2022.
Art. 3º. Participarão da Conferência Municipal de Educação - Etapa Municipal da CONAE, na forma estabelecida pelo Art. 8º deste Regimento, além do Poder Público:
I - Representantes dos segmentos sociais de gestores/as dos sistemas e instituições de ensino e trabalhadores/as da educação, dos setores público e privado, nas diferentes etapas e modalidades de ensino; membros dos Conselhos de Educação e familiares dos estudantes e
discentes;
II - Representantes dos movimentos de afirmação da diversidade e das articulações sociais em defesa da educação, da comunidade científica, do campo, sindical, de instituições religiosas, empresários e confederações patronais, entidades municipalistas, comissões de educação
do Poder Legislativo Municipal, instituições estaduais e municipais de fiscalização e controle de recursos públicos.
Art. 4°. O tema central da III Conferência Municipal de Educação - Etapa Municipal da CONAE, conforme explicitado no seu Documento
Referência, está dividido nos seguintes eixos:
I - Eixo 1, “O PNE 2024 -2034: avaliação das diretrizes e metas”;
II - Eixo 2, “Uma escola para o futuro: Tecnologia e conectividade a serviço da educação” e
III - Eixo 3, “Criação do SNE: avaliação da legislação inerente, proposta de modelo”, com os seus respectivos sub-eixos.
Art. 5°. O Regimento da Conferência Municipal terá como referência o Regimento Nacional e levará em consideração o Documento Referência produzido pelo Fórum Nacional Educação e de outras entidades e especialistas com reconhecidas contribuições para a Educação
Nacional.
Art. 6°. São objetivos da Conferência Municipal de Educação - etapa municipal da CONAE 2022:
I - avaliar a implementação do PNE, com destaque específico ao cumprimento das metas e das estratégias intermediárias, sem prescindir
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de uma análise global deste Plano;
II - avaliar a implementação do Plano Municipal de Educação, seus avanços e desafios para as políticas públicas educacionais.
III - convidar a sociedade local para contribuir na elaboração e aprovação do novo PNE 2024-2034.
Art. 7º. Para a execução das ações referentes à realização da Conferência Municipal de Educação - Etapa Municipal da CONAE, o Fórum
Municipal de Educação (FME) contará com a Comissão de Divulgação e Mobilização (CEDM) e a Comissão de Monitoramento e Sistematização (CEMS):
I - CEDM terá como atribuições:
a) planejar e acompanhar a logística para a realização da conferência; propor e providenciar formas de suporte técnico;
b) garantir o acesso aos documentos e encaminhar ao Fórum Nacional de Educação, por meio eletrônico, o calendário, programação da conferência, lista de participantes, fotos e demais registros dos eventos preparatórios para a CONAE 2022, para divulgação nacional e registro;
II - A CEMS terá como atribuições:
a) propor estratégias e metodologias para as discussões do documento referência; elaborar proposta do Regimento Interno para a Conferência;
b) sistematizar as propostas aprovadas; elaborar relatório final da Conferência, que também deverá ser encaminhado ao Fórum Nacional de
Educação, por meio eletrônico, de acordo com orientações que serão fornecidas posteriormente pelo Site oficial.
Parágrafo único. Além destas comissões, poderá ser organizado um grupo de trabalho com profissionais da Educação Especial e da Secretaria Municipal de Educação para garantir a acessibilidade para pessoas com deficiências.
Art. 8º. O Fórum Estadual de Educação definirá, obedecendo aos critérios do Regimento Interno da CONAE 2022, o número de delegados/
as a serem indicados pelas conferências municipais e ou intermunicipais para participar da etapa estadual da CONAE 2022.
Art. 9º. As despesas advindas da execução do presente Decreto correrão por conta de dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal
de Educação.
Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, em 19 de outubro de 2021.
EDILSON GERMINIANI DOS SANTOS
Prefeito
Registre-se e Publique-se
OLIVEIRA PIRES BURG
Chefe de Gabinete

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38, 39 E 43 -PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRONICO
37/2021 PMCP

Publicação Nº 3358610

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 37/2021 PMCP
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Instrumento: Ata nº 38/2021;
Partes: Município de Correia Pinto/SC e C. RIFFEL COMERCIAL, inscrita no CNPJ sob nº 20.474.900/0002-69;
Valor: R$ 111.365,00 (Cento e onze mil, trezentos e sessenta e cinco reais);
Instrumento: Ata nº 39/2021;
Partes: Município de Correia Pinto/SC e EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº
37.278.673/0001-18;
Valor: R$ 40.800,00 (Quarenta mil e oitocentos reais);
Instrumento: Ata nº 43/2021;
Partes: Município de Correia Pinto/SC e Sólida Distribuidora Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 43.358.214/0001-47;
Valor: R$ 219.244,00 (Duzentos e dezenove mil, e duzentos e quarenta e quatro reais);
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIAL NO MUNICÍPIO DE CORREIA
PINTO/SC E SUAS SECRETARIAS.
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Vigência: 15/10/2021 a 15/10/2022.
EDILSON GERMINIANI DOS SANTOS
Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 2452/2021

Publicação Nº 3359914

LEI MUNICIPAL Nº 2452/2021
DE 20 DE OUTUBRO DE 2021
“DISPÕE SOBRE A CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”
EDILSON GERMINIANI DOS SANTOS, Prefeito do Município de Correia Pinto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 95 da Lei Orgânica Municipal, comunica a todos os habitantes do Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Os Poderes Executivo e Legislativo do Município de Correia Pinto, aprovam com base na presente lei, as obrigações advindas do
Contrato de Empréstimo, celebrado entre a Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. e o Município de Correia Pinto, no valor
de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), autorizados pela Lei Municipal nº 2246, de 21/05/2019, que tem por objetivo a construção da sede
própria da Câmara de Vereadores, cujos poderes se submetem de comum acordo, de forma irrevogável e irretratável, independentemente
de qualquer outra formalidade, às normas e condições estabelecidas neste dispositivo legal.
Art. 2º - O Poder Executivo Municipal, executará de forma integral o objeto do Contrato de Empréstimo BADESC CIDADES - 2019 0134 01,
celebrado com a Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A., responsabilizando-se por todas as obrigações assumidas contratualmente, como:
I – executar o projeto com diligência e eficiência e de conformidade com as práticas adequadas de administração financeira, técnica e de
engenharia;
II – executar as obras, serviços e aquisições obedecendo aos procedimentos e formalidades administrativas cabíveis, especialmente àqueles
previstos nos Manuais do BADESC CIDADES quanto à licitação pública;
III – utilizar os bens e serviços obtidos com recursos do empréstimo, exclusivamente para os subprojetos constantes do BADESC CIDADES;
IV – manter controles contábeis, financeiros e de execução física dos projetos em separado da operação normal do Município, de forma a
facilitar a supervisão, o controle e autoria do BADESC;
V – permitir o acompanhamento do BADESC, ou de entidades devidamente credenciadas e vinculadas à implantação do BADESC CIDADES.
Art. 3º - Os recursos advindos do financiamento celebrado com o BADESC serão aplicados exclusivamente na construção da sede própria
da Câmara de Vereadores do Município de Correia Pinto.
Art. 4º - Caberá ao Poder Executivo, a execução de todas as fases da obra, desde a realização da contratação da empreiteira/empresa
prestadora de serviço, sua fiscalização, pagamento, medições da obra, até a sua efetiva conclusão, bem como a devida prestação de contas.
Art. 5º - As despesas decorrentes do Contrato de Empréstimo BADESC CIDADES - 2019 0134 01, serão suportadas integralmente pelo Poder
Legislativo.
Parágrafo único: Além das despesas descritas no caput deste artigo, serão suportados pelo Poder Legislativo eventuais acrescimentos e/ou
aditivos superiores ao valor do Contrato de Empréstimo, desde que relacionados ao objeto “Construção da Câmara de Vereadores”.
Art. 6º - Conforme previsão contratual, o empréstimo será pago em parcelas mensais, correspondentes aos juros e à amortização.
§ 1º - O Poder Legislativo efetuará mensal e sucessivamente, o repasse, ao Poder Executivo, no dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, sendo
antecipado caso caia em feriado ou final de semana, do valor correspondente a cada parcela do financiamento.
§ 2º - A dívida poderá ser liquidada antecipadamente, ou amortizada extraordinariamente, no valor mínimo de 10% (dez por cento) do
valor do seu saldo devedor, mediante atualização a ser realizada pelo BADESC, ocasião em que os encargos financeiros serão cobrados
proporcionalmente até a data do efetivo pagamento.
Art. 7º - Fica autorizada a utilização dos valores eventualmente restituídos ao Poder Executivo, referente ao saldo do suprimento não utilizado até 31 de dezembro de cada exercício, para a amortização da dívida com a instituição financeira ou para cobertura de eventuais despesas
com acréscimos e/ou aditivos decorrentes da execução da obra de Construção da Câmara de Vereadores.
Art. 8º - Ao final da execução das obras de construção da sede própria da Câmara de Vereadores do Município de Correia Pinto, o terreno e
suas benfeitorias, terão sua administração transferida automaticamente ao Poder Legislativo, repassando-se no mesmo ato a competência
gestora.
Parágrafo único: A transferência do terreno e suas benfeitorias, de que trata o caput do art. 8º, se dará em caráter irretratável.
Art. 9º - As despesas efetivadas com vistas à edificação da sede da Câmara de Vereadores deverão integrar as despesas do Poder Legislativo, com o objetivo da verificação do limite estabelecido no art. 29-A da Constituição Federal.
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Art. 10 - O não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta lei, especialmente as relativas ao repasse dos valores correspondentes às
despesas advindas do Contrato de Empréstimo e eventuais acréscimos e aditivos, autoriza o Poder Executivo a retomar ou manter-se na
gestão administrativa do imóvel, até que referidas obrigações sejam integralmente adimplidas.
Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, em 20 de outubro de 2021.
EDILSON GERMINIANI DOS SANTOS
Prefeito
Registre-se e Publique-se
OLIVEIRA PIRES BURG
Chefe de Gabinete
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APOSTILAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - REAJUSTE - PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO
PRESENCIAL 04/2021 PMCP

Publicação Nº 3359717

Página: 1 / 1

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
AV. DUQUE DE CAXIAS, 3601 - CENTRO - Correia Pinto - SC
CEP: 88535-000 CNPJ: 75.438.655/0001-45 Telefone: (49) 3243-1150
E-mail: rh.pmcp@correiapinto.sc.gov.br Site:

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO

Descrição do apostilamento:

144/2021 - Seq. 4427
Sequencial 3 - 13/10/2021
L.F.A COMERCIO DE GAS LTDA
18.326.204/0003-44
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARGAS DE
GÁS (GLP) PARA O USO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS,
FUNDOS E
FUNDAÇÕES. PARA O EXECÍCIO DE 2021/2022
REEQUILIBRIO CONFORME PARECER JURIDICO Nº 418/2021 PASSANDO A
VIGORAR A PARTIR DE 29/09/2021.

Item

Descrição

Unid.

3
4

Carga de gás P13 (GLP) - Carga de gás P13 (GLP) - Referência
Carga de gás P45 (GLP) - Carga de gás P45 (GLP) - Referência

UN
UN

Valor Unit. Atual
100,4000
387,7000

Novo Valor Unit.

Diferença

100,4000
387,7000

Total do novo valor unit.:
Total da diferença:

Assinado eletronicamente por EDILSON GERMINIANI DOS SANTOS.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://correiapinto-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/fc64d909-09a8-40ac-8091-179f2c67a3fb.

Contrato:
Apostilamento:
Fornecedor:
CNPJ:
Objeto da contratação:

0,0000
0,0000
488,1000
0,0000

Correia Pinto, 13 de Outubro de 2021
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Assinado eletronicamente por:
* EDILSON GERMINIANI DOS SANTOS (77205340934)
em 15/10/2021 16:29:22 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)
Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.
Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:
https://correiapinto-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/fc64d909-09a8-40ac-8091-179f2c67a3fb
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Corupá
Prefeitura
DECRETO Nº 2351/2021 AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS
Publicação Nº 3358537

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

Avenida Getúlio Vargas, 443 – Fone (0**47) 3375-6500 – 89.278-000 – Corupá –SC
https://corupa.atende.net e-mail: gabinete@corupa.sc.gov.br
DECRETO Nº 2351/2021

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
ESPECIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições, e de conformidade com a Lei Municipal Nº 2494/2021 de 20 de outubro de 2021,
DECRETA:

Art. 1 - Fica o chefe dor Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir por Decreto, Créditos Adicionais
Especiais até o limite do valor de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais)
Código
08
001
0012.0361.0047.1019

Classificação
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA
DIVISAO DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Imóvel para Escola
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
01010001
– Tesouro - Ex. Cor.
3459000000000000000 Aplicações diretas
427
Referência Dotação
TOTAL R$

Valor

R$ 960.000,00
960.000,00

Art. 2 – Para atender as necessidades financeiras contidas no artigo anterior, serão utilizados recursos
oriundos do excesso de arrecadação da seguinte fonte de recurso consignada no Orçamento do Município a saber:
Código

Classificação
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
– Tesouro - Ex. Cor.

01010001

TOTAL R$

Valor
R$ 960.000,00
960.000,00

Art. 3 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC, 21 de outubro de 2021.

LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL DE CORUPÁ

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.
“CAPITAL CATARINENSE DA BANANA”
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DECISÃO AUTORIDADE SUPERIOR RECURSO PREGÃO N°040/2021

Publicação Nº 3359659

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

Avenida Getúlio Vargas, 443 – Fone (47) 3375-6500 – 89.278-000 – Corupá – SC.
http://www.corupa.sc.gov.br e-mail: licitacao@corupa.sc.gov.br
Processo Licitatório n° 090/2021
Pregão Presencial nº 040/2021

DECISÃO FINAL AUTORIDADE SUPERIOR

Face o exposto, em observância aos princípios norteadores do certame licitatório
elencados na legislação vigente, notadamente o da Legalidade, Isonomia, Impessoalidade,
Moralidade

e

Probidade

Administrativa,

Vinculação

ao

Instrumento

Convocatório,

Julgamento Objetivo e Celeridade, DECIDO acolher o explicitado na análise do Pregoeiro
constituído pela Portaria nº 6.226/2021 por, manter a decisão que julgou improcedente o
recurso da empresa restando a empresa CMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI,
desclassificada no processo licitatório.
Publique-se.
Corupá (SC), 20 de agosto de 2021.
de forma digital
LUIZ CARLOS Assinado
por LUIZ CARLOS
TAMANINI:3 TAMANINI:38111055900
Dados: 2021.10.20
8111055900 10:55:25 -03'00'

LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL
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JULGAMENTO RECURSO PREGÃO N°040/2021

Publicação Nº 3359666

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

Avenida Getúlio Vargas, 443 – Fone (47) 3375-6500 – 89.278-000 – Corupá – SC.
http://www.corupa.sc.gov.br e-mail: licitacao03@corupa.sc.gov.br

Processo Licitatório n° 090/2021
Pregão Presencial nº 040/2021

ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
Cuida-se de julgamento do Recurso interposto pela empresa CMA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI , inscrita no CNPJ sob n° 17.280.717/0001-37, com
sede a Rua Roberto Seidel, Bairro Seminário, n°1025, CEP 89.278-000, Município de
Corupá-SC , referente ao Julgamento do Pregão Presencial nº 040/2021, cujo objeto consisti
no REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO PARA USO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ/SC E
AUTARQUIA ÁGUAS DE CORUPÁ, conforme especificações e quantidades constantes do
Termo de Referência e Anexo I – Quantitativo.
1. PRELIMINARMENTE
Inicialmente, cabe analisar o requisito de admissibilidade dos referidos
recursos, ou seja, apreciar se os mesmos foram interpostos dentro do prazo e formas
estabelecidos para tal. Dessa forma, o inciso XVIII do art. 4º da Lei 10.520/02, dispõe o
seguinte:
Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a
convocação dos interessados e observará as seguintes
regras:
XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá
manifestar imediata e motivadamente a intenção de
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três)
dias para apresentação das razões do recurso, ficando
os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

A empresa CMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, encaminhou o seu
recurso na data de 13/10/2021, verifica-se que o ato é tempestivo. A empresa COMERCIAL
VITÓRIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 18.138.763-0001-69, com sede a Rua Egon Stein,
157, Três Rios do Sul, CEP 89.254-525 Município de Jaraguá do Sul-SC, encaminhou suas
contrarrazões no dia 15/10/2021 e, considerando que o recurso havia sido encaminhado as
empresas participantes do certame no dia 13/10/2021, por e-mail, verifica-se a sua
tempestividade.
A empresa FÁBRICA ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA RIO LTDA, enviou
sua contrarrazão no dia 19 de setembro de 2021 por e-mail em contrariedade ao
instrumento convocatório conforme item 14, IV do edital. Desta forma deixamos de conhecer
as contrarrazões.
1

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 427

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

Avenida Getúlio Vargas, 443 – Fone (47) 3375-6500 – 89.278-000 – Corupá – SC.
http://www.corupa.sc.gov.br e-mail: licitacao03@corupa.sc.gov.br

2. DO BREVE RELATO DO RECURSO E CONTRARRAZÕES
Resumidamente alega a empresa CMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
EIRELI, “contra a decisão da Pregoeira em declarar a empresa recorrente desclassificada,
por suposto descumprimento aos requisitos previstos no edital, sendo que tal
descumprimento partiu de uma ausência de marca dos produtos ofertados no certame.
E ainda que por mais que não tenha apresentado a marca objeto do presente
certame, apresentou diligência de saneamento realizada realizando a inclusão individual de
cada produto na ata da sessão. E mesmo assim, por mais que tenha inserido e aceito por
parte da Pregoeira tal inserção, essa o inabilitou para a etapa de lances.
Ressalta ainda que a proposta apresentada pela recorrente antes da etapa de
lances, já eram as de menor valor, logo qual seria o entendimento desse Município ao
querer por excesso de formalismo, adquirir produtos com maior valor, apenas por não
constar na proposta as marcas, quando elas foram inseridas na ata da sessão de pregão.
Alega ainda que a mera falta quanta a indicação da marca não seria tão
agravoso para alijar a recorrente do pregão, considerando que apenas duas empresas se
habilitaram, e deste modo restou prejudicado um dos princípios basilares que norteiam o
procedimento licitatório que é o da seleção da proposta mais vantajosa para a administração
pública.
Diante do exposto “a recorrente requer digne-se V. Exa, Conhecer as razões
do presente RECURSO ADMINISTRATIVO, dando-lhe PROVIMENTO, culminando assim
com a anulação da decisão em apreço, declarando-se a RECORRENTE habilitada para
prosseguir no pleito, como medida da mais transparente Justiça.
Ainda requer que a Pregoeira reconsidere sua decisão e, não sendo este o
entendimento, faça este recurso subir, devidamente informado, à autoridade superior, em

conformidade com o parágrafo 4, do artigo 109, da Lei n°8.666/1993, observando-se ainda
o disposto no parágrafo 3 do mesmo artigo.
Nesses termos, pede deferimento.

Nas contrarrazões a empresa COMERCIAL VITÓRIA LTDA alegou que a
recorrida participou da licitação Pregão Presencial nº 40/2021 que tinha por objeto o registro de
preços para aquisição de materiais de construção, conforme especificações contidas no
edital. Ocorre que a empresa recorrente solicita a sua reclassificação por cumprimento das
exigências do edital, acontece que tal alegação não assiste razão à recorrente.
Veja-se, a empresa recorrente, deve se manter desclassificada pelo
descumprimento das cláusulas editalícias, visto que apresentou proposta sem qualquer
indicação de marca e modelo, tornando-se impossível a verificação de qual produto a
participante está ofertando.
2
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O edital é cristalino em mencionar que as empresas participantes deveriam
mencionar todas as informações pertinentes na proposta comercial, incluindo especificação
damarca:
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE NO. 1)
VI - Os preços ofertados pelos objetos, especificando valores
unitários, em moeda corrente nacional, com no máximo três casas
decimais, especificando marca, unidade do bem especificado,
incluindo os tributos, transportes e todas as despesas diretas ou
indiretas, relacionadas com a execução do objeto da presente
licitação;
É nítido que a proposta deveria conter a indicação de qual produto a empresa
licitante está ofertando, podendo ser visualizado claramente o não cumprimento da
exigência impostas no ato convocatório, ocasionando a desclassificação da recorrente de
maneira correta e objetiva.
É lógico, sem a indicação de marca/modelo como a Administração poderá analisar
o produto a ser comprado? Tendo em vista que, a empresa poderá entregar qualquer
marca, inclusive, que não atende as especificações do instrumento convocatório por
descuido de informações na fase na análise da proposta, por este motivo o Órgão licitador
tomou a atitudecerta.
Afirma que, a medida tomada pela Administração não deve ser revertida,
mantendo a desclassificação da empresa recorrente pelo não cumprimento das exigências
editalícias.
Desta forma, a Administração e licitantes são obrigados a obedecerem às regras
do edital, sendo que os produtos cotados pelas empresas também devem estar de acordo
com o estabelecido no edital, assim como, a indicação da marca/modelo na proposta.
Neste caso o edital exigia “indicação da marca/modelo”, sendo que por este motivo a decisão
da administração não pode ser alterada.
Por todo o exposto, conclui-se que a Administração Pública, no curso do
processo de licitação, não pode se afastar das regras por ela mesma estabelecidas no
instrumento convocatório, pois, para garantir segurança e estabilidade às relações jurídicas
decorrentes do certame licitatório, bem como para se assegurar o tratamento isonômico
entre os licitantes, é necessário observar estritamente as disposições constantes do edital ou
instrumento congênere.
Diante do exposto, Dos Pedidos, Receber as contrarrazões ao recurso
administrativo e, ao final, seja mantida a desclassificação da recorrente.
É simples o relatório, passamos a fundamentar.
4. DO MÉRITO
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Primeiramente vale destacar que a presente licitação tem escora nos
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo, bem assim nos princípios correlatos da celeridade, finalidade,
razoabilidade, proporcionalidade, competitividade, justo preço, seletividade e comparação
objetiva das propostas, conforme estabelece o art. 3º da Lei nº 8.666/93.
Em outras palavras pode-se dizer que a licitação tem como objetivo garantir
que todos os interessados possam participar do processo em condições iguais e selecionar
proposta mais vantajosa para o interesse público.
Destaca-se ainda que, não só é facultado à Administração, mas é seu dever
propriamente, a escolha da melhor proposta, conceito em que se inclui tanto o quesito
preço, quanto o quesito capacidade técnica.
Quanto ao mérito passamos a analisar, após a abertura das propostas
apresentadas pelas licitantes FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA RIO LTDA EPP,

COMERCIAL VITÓRIA LTDA, KL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP e CMA MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA, a Pregoeira juntamente com a equipe de apoio verificou que a

recorrente CMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA em sua proposta não apresentou a
marca dos itens propostos, deste modo não atendendo ao item 6 do edital conforme segue:
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE NO. 1)
VI - Os preços ofertados pelos objetos,
especificando valores unitários, em moeda
corrente nacional, com no máximo três casas
decimais, especificando marca, unidade do bem
especificado, incluindo os tributos, transportes e
todas as
despesas
diretas
ou
indiretas,
relacionadas com a execução do objeto da
presente licitação;

O não atendimento ao disposto no edital resultou em sua desclassificação o
qual foi comunicado pela Pregoeira conforme consta em ata.
Cabe esclarecer que o procedimento licitatório é regido pelo princípio da
vinculação ao instrumento convocatório, previsto expressamente em Lei.
Em licitações é necessário ater-se sempre aos requisitos do edital, bem como
a analise dele como um todo.
Quanto a exigência da marca do produto a ser cotado na apresentação da
proposta, esta está vinculada ao edital, bem como na proposta da licitante.
Segundo Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral do Ministério Público junto
à União, o instrumento convocatório
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é a lei do caso, aquela que irá regular a atuação
tanto da administração pública quanto dos
licitantes. Esse princípio é mencionado no art. 3º
da Lei de Licitações, e enfatizado pelo art. 41 da
mesma lei que dispõe que “a Administração não
pode descumprir as normas e condições do
edital, ao qual se acha estritamente vinculada”.
(Curso de Direito Administrativo, 2007, p.416)

Marçal Justen Filho1 afirma que “Quando o edital impuser comprovação de certo
requisito não cogitado por ocasião do cadastramento, será indispensável a apresentação
dos documentos correspondentes por ocasião da fase de habilitação”. Como exemplo de
violação ao referido princípio, o referido autor cita a não apresentação de documento exigido
em edital e/ou a apresentação de documento em desconformidade com o edital (como
documento enviado por fac-símile sem apresentação dos originais posteriormente).
O STJ se manifestou a respeito do tema no RESP 595079, ROMS 17658 e no
RESP 1178657, o tribunal decidiu:
ADMINISTRATIVO.
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO.
PREGÃO.
PRINCÍPIO DA
VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITO
DE
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO CUMPRIDO. DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA DIFERENTE DA EXIGIDA. O Tribunal de origem entendeu
de forma escorreita pela ausência de cumprimento do requisito editalício.
Sabe-se que o procedimento licitatório é resguardado pelo princípio da
vinculação ao edital; esta exigência é expressa no art. 41 da Lei n. 8.666/93.
Tal artigo veda à Administração o descumprimento das normas contidas no
edital. Sendo assim, se o edital prevê, conforme explicitado no acórdão
recorrido (fl. 264), "a cópia autenticada da publicação no Diário Oficial da
União do registro do alimento emitido pela Anvisa", este deve ser o
documento apresentado para que o concorrente supra o requisito relativo à
qualificação técnica. Seguindo tal raciocínio, se a empresa apresenta outra
documentação - protocolo de pedido de renovação de registro - que não a
requerida, não supre a exigência do edital. Aceitar documentação para
suprir determinado requisito, que não foi a solicitada, é privilegiar um
concorrente em detrimento de outros, o que feriria o princípio da
igualdade entre os licitantes.

Pelo o exposto, no curso do processo de licitação, não pode a
administração pública se afastar das regras por ela mesma estabelecida no
instrumento convocatório, pois, para garantir segurança e estabilidade às relações
jurídicas decorrentes do certame licitatório, bem como para assegurar o tratamento
isonômico entre os licitantes, é necessário observar estritamente as disposições do
edital.
5. DA DECISÃO
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DIANTE DO EXPOSTO, por toda análise, em obediência às normas legais e
da necessidade da Administração Pública tomar providências em atenção ao recurso
impetrado pelo recorrente decido, CONHECER o RECURSO apresentado, para no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a empresa CMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
EIRELI, desclassificada no presente processo licitatório.
Dê ciência à Recorrente e a todas as empresas participantes do referido
Processo Licitatório, após divulgue-se esta decisão junto ao portal municipal
corupa.atende.net
e
DOM
Diário
Oficial
dos
Municípios
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br.
Corupá (SC), 20 de setembro de 2021.

LÍDIA ROSA VEECK
PREGOEIRA
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Cunha Porã
Prefeitura
DECRETO N° 135, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358227

DECRETO MUNICIPAL Nº 135/2021.
“DISPOE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO 2021 APROVADO PELA LEI Nº 2.873 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.
LUZIA ILIANE VACARIN, Prefeita Municipal de Cunha Porã, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legalmente conferidas, em
especial o Art. 96 VII, da Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO o Art. 7º, I e II da Lei Municipal nº 2.873, de 23 de novembro de 2020, e as disposições da Lei Federal nº 4.320 de 17
de março de 1964;
CONSIDERANDO os Recursos do Provável Excesso de Arrecadação do Exercício Financeiro de 2021;
DECRETA:
Art. 1º. - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação do Exercício de 2021 no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme demonstrado abaixo:
ORGÃO: 06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj./Ativ.: 10.301.0007.2.045 – Manutenção das Ações da Farmácia Básica
Modalidade Aplicação: 3.3.90.0000 – Aplicações Diretas
(389) Fonte: 0.1.38.00.00 – Excesso Arrec. Transf. Sistema Único Saúde ............... R$ 50.000,00
ORGÃO: 07 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 07.01 – DPTO. DE PLANEJAMENTO E OBRAS
Proj./Ativ.: 15.451.0014.1.007 – Obras de Melhoria da Infraestrutura Urbana
Modalidade Aplicação: 4.4.93.0000 – Apl. Dir. Dec. De Oper. De Org., Fund. e Ent.
(1749) Fonte: 0.1.79.00.00 – Excesso Emendas Parl. Impos. - Estado R$ ........ 150.000,00
Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar de que trata o Art. 1º, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) será
utilizado o Excesso de Arrecadação verificado nas fontes de recursos 0138 e 0179.
Art. 3º. Fica pelo presente Decreto, efetuado remanejamento de dotação orçamentária dentro da mesma categoria de programação de
despesa, no órgão, Projeto e Atividade, conforme demonstrado abaixo:
ORGÃO: 05 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 05.01 – EDUCAÇÃO
Proj./Ativ.: 12.361.0010.2.015 – Manutenção das ações do Ensino Fundamental
Modalidade Aplicação: 3.3.90.0000 – Aplicações Diretas
(241) Fonte: 0.1.01.00.00 – Rec. de Impostos e de Transf. de Impostos R$ ...................................... 40.000,00
Art. 4º. Os recursos para cobertura do presente Remanejamento, que trata o artigo anterior, será proveniente da anulação parcial das dotações orçamentárias, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme especificação a seguir:
ORGÃO: 05 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 05.01 – EDUCAÇÃO
Proj./Ativ.: 12.361.0010.2.015 – Manutenção das ações do Ensino Fundamental
Modalidade Aplicação: 3.1.90.0000 – Aplicações Diretas
(240) Fonte: 0.1.01.00.00 – Rec. de Impostos e de Transf. de Impostos R$ ...................................... 40.000,00
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeita, 08 de outubro de 2021.
LUZIA ILIANE VACARIN
Prefeita Municipal
Registrado e publicado em data supra,
SILVIO RICHARDT
Secretário de Administração e Fazenda

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 433

DECRETO N° 136, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358235

DECRETO Nº 136, de 19 de outubro de 2021.
“DISPÕE SOBRE CANCELAMENTO DE ALVARÁ DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
LUZIA ILIANE VACARIN, Prefeita Municipal de Cunha Porã, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legalmente conferidas pelo Art.
96 VII, da Lei Orgânica Municipal, em especial o Art. 11, §§ 1º e 2º do Código de Obras do Município,
CONSIDERANDO o requerimento de cancelamento de alvará pelos proprietários do imóvel:
DECRETA:
Art. 1º. Fica cancelado o Alvará de Licença nº 047/2021, emitido em 31 de maio de 2021, em nome de Marcia Kunz.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Gabinete da Prefeita, 19 de outubro de 2021.
LUZIA ILIANE VACARIN
Prefeito Municipal
Registrado e publicado em data supra,
SILVIO RICHARDT
Secretário de Administração e Fazenda

PORTARIA N° 501, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359470

PORTARIANº 501, de 20 de Outubro de 2021.
CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA MUNICIPAL SHEILA PLETSCH.
LUZIA ILIANE VACARIN, Prefeita Municipal de Cunha Porã, no Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legalmente conferidas;
CONSIDERANDO o disposto no art. 99 e parágrafos da Lei Complementar nº 002/90;
CONSIDERANDO o requerimento da interessada;
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS, pelo período de 20 (Vinte dias), a partir de 21 de Outubro de 2021 até 09 de Novembro de 2021 a servidora
Municipal SHEILA PLETSCH, matrícula N° 3063-5, Farmacêutica, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 01.06.2019 a 31.05.2020.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Gabinete da Prefeita, 20 de Outubro de 2021.
LUZIA ILIANE VACARIN
Prefeita Municipal
Registrada e Publicada na data supra;
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EXTRATO DO CONTRATO 124/2021

Publicação Nº 3359676
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0DC0F1FF4B9B14FDECDBDD699FB527483934EF03

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ
Espécie do Contrato: Contrato Administrativo nº 125/ 2021
Das Partes: MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ e FERNANDA MOREIRA INHAIA MEI, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob nº 27.070.146/0001-60.
Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS COM A DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OFICINA DE TECNOLOGIAS E REDES SOCIAIS,
Processo Licitatório: 542/2021
Modalidade: Pregão nº 61/2021
Do valor: R$ 42.000,0(quarenta e dois mil reais)
Data do Contrato: 20/10/21
Luzia Iliane Vacarin – Prefeita Municipal.
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EXTRATO DO CONTRATO 125/2021

Publicação Nº 3359706
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9879DAC07D5C59568D7B67930D2A02F0B9EADA8B

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ
Espécie do Contrato: Contrato Administrativo nº 125/ 2021
Das Partes: MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ e FERNANDA MOREIRA INHAIA MEI, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob nº 27.070.146/0001-60.
Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS COM A DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OFICINA DE DANÇA.
Processo Licitatório: 542/2021
Modalidade: Pregão nº 61/2021
Do valor: R$ 42.000,0(quarenta e dois mil reais)
Data do Contrato: 20/10/21
Luzia Iliane Vacarin – Prefeita Municipal.
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EXTRATO DO CONTRATO 126/2021

Publicação Nº 3359711
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E7D4030CD9559E0D374DE337A338D54C9C7C0D4C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ
Espécie do Contrato: Contrato Administrativo nº 126/ 2021
Das Partes: MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ e CRISTIANE FARIAS JAHNEL, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob nº 43.790.578/0001-00.
Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS COM A DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OFICINA DE PINTURA EM TELA E TECIDO.
Processo Licitatório: 542/2021
Modalidade: Pregão nº 61/2021
Do valor: R$ 12.000,0(doze mil reais)
Data do Contrato: 20/10/21
Luzia Iliane Vacarin – Prefeita Municipal.
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EXTRATO DO CONTRATO 127/2021

Publicação Nº 3359723
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6C4B146C254E51CB56C3F945AF3683A19868BB72

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ
Espécie do Contrato: Contrato Administrativo nº 127/ 2021
Das Partes: MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ e MANÉLY PETER, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob nº 081.704.179-61.
Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS COM A DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OFICINA DE , INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E MINDFULNESS.
Processo Licitatório: 542/2021
Modalidade: Pregão nº 61/2021
Do valor: R$ 13.248,0(treze mil duzentos e quarenta e oito reais)
Data do Contrato: 20/10/21
Luzia Iliane Vacarin – Prefeita Municipal.
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Publicação Nº 3359908
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A06D3A3A9A8356EE0DD944628974A34B60B87475

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ
AVISO DE LICITAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO
Processo Licitatório: 565/2021
ǣ REGISTRO DE PREÇO: 067/2021
ǣ SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA
EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E
REFORMA DE PNEUS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE
CUNHA PORÃ/SC
  ǣ19/10/2021
 : 08/11/2021 as 09:00 horas
LUZIA ILIANE VACARIN
Prefeita Municipal.
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Publicação Nº 3359951
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 81F7F31DAFD14EB9B5B53F3123D93C351A224816

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ
AVISO DE LICITAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO
Processo Licitatório: 566/2021
ǣ REGISTRO DE PREÇO: 068/2021
ǣ SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA

EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EQUIPAR A
OFICINA MECÂNICA DO MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ/SC 

  ǣ20/10/2021
 : 09/11/2021 as 08:00 horas
LUZIA ILIANE VACARIN
Prefeita Municipal.
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Curitibanos
Prefeitura
DECRETO Nº 5.636/2021

Publicação Nº 3359810

DECRETO Nº 5.636/2021
FIXA VALOR DA TARIFA URBANA DE TRANSPORTE COLETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Kleberson Luciano Lima, Prefeito Municipal de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
artigo 97 parágrafo único da Lei Orgânica do Município de Curitibanos,
DECRETA:
Art. 1º Fica fixado em R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) o valor da tarifa urbana de transporte coletivo de passageiros do Município de Curitibanos, a contar desta data .
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Curitibanos, 18 de outubro de 2021.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal
Publicado o presente decreto aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um na secretaria e no mural público da Prefeitura.
Diego Sebem Wordell
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO Nº 5.637/2021

Publicação Nº 3359811

DECRETO Nº 5.637/2021
SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Kleberson Luciano Lima, Prefeito Municipal de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitibanos,
Decreta
Art. 1º. Ficam suplementadas as dotações orçamentárias do orçamento específico da Prefeitura Municipal de Curitibanos na forma da Lei nº
6.371/2020, no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais ) a saber:
SUPLEMENTAÇÃO
02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
02.07 SECRETARIA DA IND. COM. E TURISMO
23.695.0023.2075 MANUT. DO PARQUE POUSO DO TROPEIRO
3390000000.00.3000 APLICAÇÕES DIRETAS ....................... R$ 200.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ......................... R$ 200.000,00
Art. 2º. Para cobertura da suplementação acima fica utilizado parte do valor de superávit financeiro consolidado da fonte de recurso ORDINÁRIO, ocorrido no exercício de 2020, conforme balanço patrimonial anexo 14 e Decreto 5.451/2021.
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Curitibanos, 19 de outubro de 2021.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal
Publicado o presente decreto aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um na portaria e mural público da Prefeitura
Municipal.
Diego Sebem Wordell
Secretário Municipal de Administração e Finanças
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Publicação Nº 3358993

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4404DFC3571C35A30CB1627002752E8696E2B9E6

Tipo de Licitação: Menor Preço Global
O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, Estado de Santa Catarina, torna público, para quem interessar possa, que fará realizar licitação na modalidade Pregão, sob a forma Eletrônico, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, do tipo Menor Preço Global, o qual será
processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto Federal 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, Decreto
Municipal 5338/2020 com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas respectivas alterações e legislação aplicável, pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria n° 426/2020, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE NATAL DA CIDADE DE CURITIBANOS. CONFORME MEMORIAL
DESCRITIVO E ANEXO 1 DESTE EDITAL, sendo que a proposta deve ser apresentada até o dia e hora abaixo especificados.
DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: ATÉ DIA 05/11/2021
HORÁRIO LIMITE: até 13h15 min.
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: DIA 05/11/2021
HORÁRIO: às 13h16min.
Curitibanos, 14 de outubro de 2021.
Patrícia Maciel Bastos
Presidente do Fundo

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 227/2021

Publicação Nº 3359003

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 66498B6C12C08D50B27A6F133CF1FE3BE4BD3FD2

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 227/2021
REFERENTE: Contrato de prestação de serviço, firmado entre a Prefeitura Municipal de Curitibanos e a empresa CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
com o valor de R$ 23.270,60 (vinte e três mil duzentos e setenta reais e sessenta centavos).

RESUMO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A PARA EXECUÇÃO DE OBRA NO SISTEMA ELETRICO, EM FRENTE AO CEI NEIDE ARIOTI. CONFORME ARTIGO 24, INCISO XXII, DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
FUNDAMENTO DA JUSTIFICATIVA:
- "Art. 24 – É dispensável a licitação de:
XXII - na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com concessionário, permissionário ou autorizado,
segundo as normas da legislação específica;
PELO EXPOSTO: E conforme o que foi apresentado a esta Comissão, e atendidos aos preceitos do Art. 24, inciso XXII da Lei No. 8.666/93,
e suas alterações, encaminhamos ao Prefeito Municipal, sugerindo a referida contratação.
Curitibanos, 18 de outubro de 2021.
Orlando Kantovisck Junior 		
Cristina Melo Menegotto 		
Presidente da Comissão 		
Membro 				

Fernanda Lazzarini
Membro

Roberto Carlos da Silva Paula Juliana Lima Martins Mary Hellen B. D. Ribeiro
Membro Membro Membro
Valmir Venturi 		
William Cesar da Silva 		
Rudinei Vicente de Souza
Membro 			Membro 				Membro
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
A presente dispensa cumpre as exigências legais, estando de acordo com a Lei No. 8.666/93 e suas alterações, de acordo com o Art. 24, o
inciso XXII dou como aprovada.
Curitibanos, 18 de outubro de 2021.
Hérlon Adalberto Rech
Procurador Geral do Município
AUTORIZAÇÃO:
Autorizo a contratação mencionada e recomendo a observância das demais providências legais pertinentes.
Curitibanos, 18 de outubro de 2021
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal
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JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 43/2021

Publicação Nº 3358999

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 873567FD380320F7C22C817A5102A8D7C5F101A2

JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 43/2021

REFERENTE: Contrato de compra e venda firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a empresa GRACIOSA DROGARIA E PERFUMARIA,
com o valor de R$ 63,00 (Sessenta e Três Reais).
RESUMO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SONEBON 5MG PARA ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL
CONFORME PROCESSO Nº 0900308-43.2016.8.240022. EM ACORDO COM O ARTIGO 24, INCISO V DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTOS EM
ANEXO.
FUNDAMENTO DA JUSTIFICATIVA:
- "Art. 24 – É dispensável a licitação de:
- V – quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas;
PELO EXPOSTO: E conforme o que foi apresentado a esta Comissão, e atendidos aos preceitos do Art. 24, inciso V da Lei No. 8.666/93, e
suas alterações, encaminhamos à Secretária, sugerindo a referida contratação.
Orlando Kantovisck Junior 		
Presidente da Comissão 		

Cristina Melo Menegotto 		
Membro 				

Fernanda Lazzarini
Membro

Roberto Carlos da Silva 		
Paula Juliana Lima Martins 		
Mary Hellen B. D. Ribeiro
Membro 				Membro 				Membro
Valmir Venturi 			
William Cesar da Silva 		
Rudinei Vicente de Souza
Membro 				Membro 				Membro
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
A presente dispensa cumpre as exigências legais, estando de acordo com a Lei No. 8.666/93 e suas alterações, de acordo com o Art. 24, o
inciso V dou como aprovada.
Curitibanos,18 de outubro de 2021.
Hérlon Adalberto Rech
Procurador Geral do Município
AUTORIZAÇÃO:
Autorizo a compra e venda mencionada e recomendo a observância das demais providências legais pertinentes.
Curitibanos, 18 de outubro de 2021.
Diego Sebem Wordel
Secretaria Municipal de Saúde e/e

LEI Nº 6.608/2021

Publicação Nº 3359813

LEI Nº 6.608/2021
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Kleberson Luciano Lima, Prefeito Municipal de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
Faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei :
Art. 1º O Orçamento do Município de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, para o exercício de 2022, será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo:
I - Metas Fiscais;
II - Prioridades da Administração Municipal;
III - Estrutura dos Orçamentos;
IV - Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município;
V - Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;
VI - Disposições sobre Despesas com Pessoal;
VII - Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária; e
VIII - Disposições Gerais.
I - DAS METAS FISCAIS
Art. 2º Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas,
despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2022, estão identificados nos Demonstrativos desta
Lei, em conformidade com as normas da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.
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Art. 3º A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da Administração Direta, Indireta constituídas pela Autarquia e Fundos, que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.
Art. 4º Os Demonstrativos e Anexos de Metas Fiscais referidos no Art. 2º desta Lei, constituem-se dos seguintes:
Demonstrativo
Demonstrativo
Demonstrativo
Demonstrativo
Demonstrativo
Demonstrativo
Demonstrativo
Demonstrativo
Demonstrativo

I - Metas Anuais;
II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
III - Das Metas Fiscais Atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores
IV - Evolução do Patrimônio Líquido
V - Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos
VI - Avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS
VII - Estimativa e compensação da renúncia de Receita
VIII - Margem de expansão das Despesas obrigatórias de caráter continuado
IX -Metodologia e memória de cálculo das metas anuais para as Receitas

Demonstrativo
Demonstrativo
Demonstrativo
Demonstrativo
Demonstrativo
Demonstrativo

X - Metodologia e memória de cálculo das Metas Anuais para as Despesas
XI - Metodologia e Memória de cálculo das Metas Anuais para o Resultado Primário e Nominal.
XII - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Montante da Dívida
XIII - Demonstrativo da Receita Corrente Liquida
XIV – Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências
XV- Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programa.

Parágrafo Único – Os Demonstrativos referidos neste artigo, são consolidados.
I - METAS ANUAIS
Art. 5º Em cumprimento ao § 1º, do art. 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, o Demonstrativo I – Metas Anuais, será elaborado em
valores Correntes e Constantes, relativos à Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal e Montante da Dívida Pública, para o Exercício
de Referência e para os dois seguintes.
Parágrafo Único – Os valores correntes dos exercícios de 2022, 2023 e 2024 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução
das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas,
inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades. Os valores constantes, utilizam o parâmetro Índice Oficial de Inflação Anual,
dentre os sugeridos pelas normas da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Art. 6º Em obediência ao § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido, traduz as variações do
Patrimônio do Município.
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS.
Art. 7º O § 2º, inciso II, do Art. 4º, da LRF, determina que o demonstrativo de Metas Anuais seja instruído com memória e metodologia de
cálculo que justifiquem os resultados pretendidos.
Parágrafo Único - De conformidade com as normas da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, a base de dados da receita e da despesa
constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2021,
2022, 2023 e 2024.
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO.
Art. 8º A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários, são compatíveis com sua arrecadação,
ou seja, se as receitas não-financeiras são capazes de suportar as despesas não-financeiras.
Parágrafo Único - O cálculo da Meta de Resultado Primário deverá obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das
Portarias expedidas pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional, relativas às normas da contabilidade pública.
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL.
Art. 9º O cálculo do Resultado Nominal, deverá obedecer a metodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela STN.
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.
Art. 10 Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da Federação. Esta será representada pela emissão de títulos,
operações de créditos e precatórios judiciais, parcelamento de débitos e contratos a longo prazo.
Parágrafo Único - Utiliza a base de dados de Balanços e Balancetes para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios
anteriores e da projeção dos valores para 2021, 2022, 2023 e 2024.
II - DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Art. 11 As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2022, estão definidas e demonstradas nos anexos
extraídos do Plano Plurianual de 2022 a 2025, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei.
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§ 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2022 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas
nos Anexos do Plano Plurianual não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.
§ 2º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2022, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas nesta
Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.
III - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS
Art. 12 O orçamento para o exercício financeiro de 2022 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, Autarquias e Fundos, que recebam
recursos do Tesouro e da Seguridade Social e será estruturado em conformidade com a Estrutura Organizacional estabelecida em cada
Entidade da Administração Municipal.
Parágrafo Único: O orçamento dos fundos poderá ser incorporado ao orçamento 2022 da Prefeitura Municipal apenas como unidade orçamentária, mediante lei específica.
Art. 13 A Lei Orçamentária para 2022 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando aqueles vínculos a Fundos e Autarquias, e aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, subfunção, programa,
projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade
de aplicação, tudo em conformidade com as Portarias SOF/STN 42/1999 e 163/2001 e alterações posteriores.
IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
Art. 14 O Orçamento para exercício de 2022 obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas,
abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, Autarquias e Fundos. (arts. 1º, § 1º; 4º I, "a" e 48 LRF).
Art. 15 Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2022 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária,
incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução
nos últimos três exercícios e a projeção para os dois seguintes (art. 12 da LRF).
Parágrafo Único - Até 30 dias antes do prazo para encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocara à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, os estudos e as estimativas de receitas para exercícios subsequentes
e as respectivas memórias de cálculo (art. 12, § 3º da LRF).
Art. 16 Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita ordinária poderá afetar o cumprimento das metas de resultados primário e nominal e para recondução do montante da dívida consolidada aos limites estabelecidos, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas dotações, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos e movimentação financeira no montante
necessário, para as seguintes despesas abaixo: (ART. 9º e 31, § 1º, II da LRF)
I – Proibição de realizar operações de crédito interna ou externa inclusive por antecipação de receita
II – Redução de até 20% dos gastos com combustíveis para a frota de veículos dos setores de transportes, obras, serviços públicos e agricultura; e
III – Redução dos investimentos programados.
Parágrafo Único - Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício
anterior.
Art. 17 Constituem Riscos Fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do Anexo Próprio desta
Lei (art. 4º, § 3º da LRF).
§ 1º - Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos da Reserva de Contingência e também, se houver, do Excesso
de Arrecadação e do Superávit Financeiro do exercício de 2021.
§ 2º - Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhara Projeto de Lei à Câmara Municipal, propondo anulação de
recursos ordinários alocados para outras dotações não comprometidas.
Art. 18 O orçamento para o exercício de 2022, de cada uma das unidades gestoras poderá contemplar recursos para a Reserva de Contingência, limitados a no máximo 10% da Receita Orçamentária prevista, destinada a obtenção de resultado primário, atender os passivos
contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme Anexo de Riscos Fiscais desta lei. (Art. 5º, III “b” da LRF).
§ 1º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais
imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também para abertura de créditos adicionais suplementares conforme
disposto na Portaria MPO nº 42/1999, art. 5º e Portaria STN nº 163/2001, art. 8º (art. 5º III, "b" da LRF).
Art. 19 Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual
(art. 5º, § 5º da LRF).
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Art. 20 O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal.
Art. 21 Os Projetos e Atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2022 com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, só serão executados e utilizados a qualquer título,
se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido (art. 8º, § parágrafo
único e 50, I da LRF).
Art. 22 A renúncia de receita estimada para o exercício de 2022, constante do Anexo Próprio desta Lei, não será considerada para efeito de
cálculo do orçamento da receita (art. 4º, § 2º, V e art. 14, I da LRF).
Art. 23 A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, de atendimento à saúde, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo
municipal. (art. 4º, I, "f" e 26 da LRF).
Parágrafo Único - As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas da aplicação dos recursos, na forma
estabelecida pelo Decreto e Manual de Prestação de contas do Município.
Art. 24 Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LRF, são consideradas despesas irrelevantes, aqueles decorrentes da criação, expansão
ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2022, em cada
evento, não exceda o equivalente a Três vezes o valor limite para dispensa de licitação, fixado no item I do art. 24 da Lei nº 8.666/1993,
devidamente atualizado (art. 16, § 3º da LRF).
Art. 25 As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária e operação de crédito (art. 45 da LRF).
Art. 26 Despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária (art. 62 da LRF).
Art. 27 A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2022 a preços correntes.
Art. 28 A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada para
cada Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN nº 163/2001 e suas alterações.
Parágrafo Único -O remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para
outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder
Executivo e por Decreto Legislativo do Presidente da Câmara no âmbito do Poder Legislativo (art. 167, VI da Constituição Federal).
Art. 29 Durante a execução orçamentária de 2022, o Poder Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades
ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o
exercício de 2022 (art. 167, I da Constituição Federal).
Parágrafo único: Para as ações já existentes e relacionados nos anexos do Plano Plurianual – Lei 5.931/2017, fica o Poder Executivo autorizado a incluir novas modalidades de aplicação e fontes de recursos por decreto.
Art. 30 O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, obedecerá ao estabelecido no art. 50, § 3º da LRF.
Parágrafo Único - Os custos serão apurados através de operações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício (art. 4º, "e" da LRF).
Art. 31 A lei orçamentária para 2022, poderá autorizar o Executivo Municipal a utilizar em até 100% o Excesso de Arrecadação para suplementação de dotações orçamentárias, respeitadas as fontes de recurso.
Art. 32 A lei orçamentária para 2022, poderá autorizar o Executivo Municipal a utilizar em até 100% o Superávit Financeiro do exercício
anterior para Suplementação de dotações orçamentárias, respeitadas as fontes de recurso.
Art. 33 Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano Plurianual, que integrarem a Lei Orçamentária de 2022 serão objeto
de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus
custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas (art. 4º, I, "e" da LRF).
Art. 34 A Lei Orçamentária para 2022 poderá autorizar o Poder Executivo Municipal a utilizar os recursos de convênios e emendas parlamentares não previstos no orçamento da receita, ou seu excesso, para abertura de créditos adicionais suplementares.
V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 35 A Lei Orçamentária de 2022 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento à Despesas de
Capital, observados os limites estabelecidos pela resolução do Senado Federal e na forma estabelecida na LRF (art. 30, 31 e 32 da LRF).

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 446

Art. 36 A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica (art. 32, Parágrafo Único da LRF).
Art. 37 Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá
resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira (art. 31, § 1°, II da LRF).
VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL
Art. 38. O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão, em 2022, criar cargos e funções, alterar a estrutura de
carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens, bem como, realizar a admissão ou contratação de pessoal,
a qualquer título, na forma de lei, observados os limites e as regras da LRF (art. 169, § 1º, II da Constituição Federal).
Parágrafo Único - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2022.
Art. 39 Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a
Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a
95% do limite estabelecido no art. 20, III da LRF (art. 22, parágrafo único, V da LRF).
Art. 40 O Poder Executivo Municipal adotará as seguintes medidas, obedecido a ordem abaixo, para reduzir as despesas com pessoal caso
elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.
I – redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão;
II – eliminação das despesas com horas extras;
III – demissão de servidores admitidos em caráter temporário;
IV– proibição de contratação ou admissão de pessoal a qualquer título, ressalvadas as hipóteses do parágrafo único do art. 22 da LRF;
V – demissão de servidores municipais não estáveis na forma da Lei Complementar nº 026/2002;
VI – eliminação de vantagens concedidas a servidores;
Art. 41 Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de
que trata o art. 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções
previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal e sejam executadas de forma contínua, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado
ou de terceiros.
Parágrafo Único - Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de
propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos
de despesa que não o " 34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização".
VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA
Art. 42 O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a
estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas,
devendo esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e
financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes (art. 14 da LRF).
Art. 43 Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário,
poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita (art. 14 § 3º da LRF).
Art. 44 O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação (art. 14, § 2º da LRF).
VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 45 O Município poderá receber assistência técnica e cooperação financeira da União para modernização das respectivas administrações
tributária, financeira, patrimonial e previdenciária com vistas ao cumprimento das normas contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Art. 46 O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que
a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo anual.
Parágrafo Único - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2022, fica o
Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.
Art. 47 Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência financeira.
Art. 48 Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, por ato do Chefe do Poder Executivo.
Art. 49 O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.
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Art. 50 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Curitibanos, 20 de outubro de 2021.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal
Publicada a presente lei aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um na portaria e no mural público da Prefeitura.
Diego Sebem Wordell
Secretário de Administração e Finanças

LEI Nº 6.609/2021

Publicação Nº 3359816

LEI Nº 6.609/2021
DENOMINA "PARQUE INDUSTRIAL ORLANDO MENDES".
Kleberson Luciano Lima, Prefeito Municipal de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
Faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei :
Art. 1º Fica denominado de "Parque Industrial Orlando Mendes" a área de terras localizada na localidade de Taipinhas, perímetro urbano
deste município, dentro das seguintes confrontações e medidas: Inicia-se se no marco denominado '0=PP', georreferenciado no Sistema
Geodésico Brasileiro, DATUM – SIRGAS2000, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 542602.847 m e N=
6975471.658 m ; Daí segue com o azimute de 97°01'17" e a distância de 153.81 m até o marco '1' (E=542755.499 m e N=6975452.857
m); Daí segue com o azimute de 78°14'16" e a distância de 47.90 m até o marco '2' (E=542802.396 m e N=6975462.622 m); Daí segue com o azimute de 47°22'44" e a distância de 60.57 m até o marco '3' (E=542846.966 m e N=6975503.637 m); Daí segue com o
azimute de 38°50'58" e a distância de 51.48 m até o marco '4' (E=542879.260 m e N=6975543.731 m); Daí segue com o azimute de
71°00'20" e a distância de 47.69 m até o marco '5' (E=542924.355 m e N=6975559.254 m); Daí segue com o azimute de 84°51'45" e a
distância de 52.03 m até o marco '6' (E=542976.179 m e N=6975563.913 m); Daí segue com o azimute de 127°41'44" e a distância de
27.68 m até o marco '7' (E=542998.082 m e N=6975546.987 m); Daí segue com o azimute de 165°53'52" e a distância de 61.87 m até
o marco '8' (E=543013.156 m e N=6975486.985 m); Daí segue com o azimute de 155°28'02" e a distância de 45.76 m até o marco '9'
(E=543032.155 m e N=6975445.358 m); Daí segue com o azimute de 145°07'00" e a distância de 44.97 m até o marco '10' (E=543057.872
m e N=6975408.470 m); Daí segue com o azimute de 194°37'05" e a distância de 240.66 m até o marco '11' (E=542997.136 m e
N=6975175.603 m); Daí segue com o azimute de 295°02'00" e a distância de 46.88 m até o marco '12' (E=542954.660 m e N=6975195.441
m); Daí segue com o azimute de 195°55'46" e a distância de 41.42 m até o marco '13' (E=542943.291 m e N=6975155.607 m); Daí segue com o azimute de 182°48'33" e a distância de 52.60 m até o marco '14' (E=542940.713 m e N=6975103.067 m); Daí segue com o
azimute de 174°52'56" e a distância de 117.97 m até o marco '15' (E=542951.236 m e N=6974985.568 m); Daí segue com o azimute de
196°44'28" e a distância de 69.51 m até o marco '16' (E=542931.213 m e N=6974919.003 m); Daí segue com o azimute de 217°41'53"
e a distância de 57.84 m até o marco '17' (E=542895.845 m e N=6974873.239 m); Daí segue com o azimute de 161°44'07" e a distância
de 200.55 m até o marco '18' (E=542958.698 m e N=6974682.797 m); Daí segue com o azimute de 173°25'08" e a distância de 107.31
m até o marco '19' (E=542970.997 m e N=6974576.196 m); Daí segue com o azimute de 194°11'43" e a distância de 52.90 m até o
marco '20' (E=542958.023 m e N=6974524.908 m); Daí segue com o azimute de 94°48'11" e a distância de 127.79 m até o marco '21'
(E=543085.362 m e N=6974514.208 m); Daí segue com o azimute de 114°15'06" e a distância de 17.93 m até o marco '22' (E=543101.711
m e N=6974506.842 m); Daí segue com o azimute de 158°32'19" e a distância de 60.92 m até o marco '23' (E=543124.000 m e
N=6974450.147 m); Daí segue com o azimute de 207°28'37" e a distância de 49.20 m até o marco '24' (E=543101.301 m e N=6974406.500
m); Daí segue com o azimute de 231°57'42" e a distância de 53.69 m até o marco '25' (E=543059.017 m e N=6974373.419 m); Daí segue
com o azimute de 194°32'08" e a distância de 58.72 m até o marco '26' (E=543044.279 m e N=6974316.578 m); Daí segue com o azimute
de 126°58'13" e a distância de 41.59 m até o marco '27' (E=543077.504 m e N=6974291.568 m); Daí segue com o azimute de 157°25'39"
e a distância de 93.00 m até o marco '28' (E=543113.203 m e N=6974205.692 m); Daí segue com o azimute de 195°41'30" e a distância
de 12.29 m até o marco '29' (E=543109.878 m e N=6974193.855 m); Daí segue com o azimute de 298°15'21" e a distância de 87.86 m até
o marco '30' (E=543032.491 m e N=6974235.447 m); Daí segue com o azimute de 290°56'21" e a distância de 19.92 m até o marco '31'
(E=543013.888 m e N=6974242.565 m); Daí segue com o azimute de 281°28'52" e a distância de 34.85 m até o marco '32' (E=542979.737
m e N=6974249.501 m); Daí segue com o azimute de 292°34'27" e a distância de 25.82 m até o marco '33' (E=542955.897 m e
N=6974259.412 m); Daí segue com o azimute de 241°43'43" e a distância de 41.43 m até o marco '34' (E=542919.409 m e N=6974239.789
m); Daí segue com o azimute de 266°17'31" e a distância de 57.79 m até o marco '35' (E=542861.735 m e N=6974236.051 m); Daí segue
com o azimute de 293°07'15" e a distância de 40.09 m até o marco '36' (E=542824.869 m e N=6974251.792 m); Daí segue com o azimute
de 338°38'00" e a distância de 18.04 m até o marco '37' (E=542818.295 m e N=6974268.596 m); Daí segue com o azimute de 302°07'14"
e a distância de 11.29 m até o marco '38' (E=542808.732 m e N=6974274.599 m); Daí segue com o azimute de 327°49'11" e a distância
de 24.18 m até o marco '39' (E=542795.852 m e N=6974295.068 m); Daí segue com o azimute de 303°39'06" e a distância de 21.14 m até
o marco '40' (E=542778.256 m e N=6974306.782 m); Daí segue com o azimute de 287°32'47" e a distância de 29.57 m até o marco '41'
(E=542750.064 m e N=6974315.696 m); Daí segue com o azimute de 245°20'26" e a distância de 54.19 m até o marco '42' (E=542700.819
m e N=6974293.088 m); Daí segue com o azimute de 259°06'49" e a distância de 43.34 m até o marco '43' (E=542658.262 m e
N=6974284.903 m); Daí segue com o azimute de 278°33'20" e a distância de 21.47 m até o marco '44' (E=542637.027 m e N=6974288.098
m); Daí segue com o azimute de 189°13'48" e a distância de 15.32 m até o marco '45' (E=542634.570 m e N=6974272.979 m); Daí segue
com o azimute de 240°51'12" e a distância de 43.41 m até o marco '46' (E=542596.657 m e N=6974251.836 m); Daí segue com o azimute
de 256°51'28" e a distância de 58.94 m até o marco '47' (E=542539.262 m e N=6974238.436 m); Daí segue com o azimute de 264°07'03"
e a distância de 17.83 m até o marco '48' (E=542521.525 m e N=6974236.608 m); Daí segue com o azimute de 10°58'40" e a distância
de 558.36 m até o marco '49' (E=542627.851 m e N=6974784.748 m); Daí segue com o azimute de 1°58'06" e a distância de 174.24 m
até o marco '50' (E=542633.836 m e N=6974958.882 m); Daí segue com o azimute de 356°32'30" e a distância de 513.71 m até o marco
'0=PP' (E=542602.847 m e N=6975471.658 m); início de descrição, fechando assim o perímetro do polígono acima descrito com uma área
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 448

superficial de 48.62513 ha.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Curitibanos, 20 de outubro de 2021.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal
Publicada a presente lei aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um na portaria e no mural público da Prefeitura.
Diego Sebem Wordell
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 1.251/2021

Publicação Nº 3359818

PORTARIA Nº 1.251/2021
TORNA SEM EFEITO NOMEAÇÃO E ATO DE PROVIMENTO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Kleberson Luciano Lima, Prefeito Municipal de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitibanos.
RESOLVE
Art. 1º - Tornar sem efeito o ato de nomeação de Karoline Baptista Saito nomeado pela Portaria nº 1.223/2021 na forma determinada pelo
§ 2º do artigo 14 da Lei Complementar nº 026/2002, ante a renúncia à posse e exercício do cargo de Agente Administrativo, prevista no
Edital de Concurso Público nº 001/2017.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Curitibanos, 15 de outubro de 2021.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal
Publicada a presente portaria aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, na secretaria e no mural da Prefeitura
Municipal.
Diego Sebem Wordell
Secretário Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 1.252/2021

Publicação Nº 3359820

PORTARIA Nº 1.252/2021
NOMEIA SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Kleberson Luciano Lima, Prefeito Municipal de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitibanos.
RESOLVE
Art. 1º - Nomear Carlos Henrique Anchieta de Sousa, para exercer o cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, junto a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, tendo em vista prévia aprovação em concurso público, inscrição nº 792884, conforme Edital
001/2017, cujo resultado foi homologado pelo Decreto 4.991/2018, tudo na forma do que determina a Lei Complementar nº 026/2002.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Curitibanos, 15 de outubro de 2021.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal
Publicada a presente portaria aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, na secretaria e no mural da Prefeitura Municipal.
Diego Sebem Wordell
Secretário Municipal de Administração e Finanças
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Publicação Nº 3359826

PORTARIA Nº 1.253/2021
PRORROGA PRAZO DE LICENÇA DE SERVIDOR MUNICIPAL
Kleberson Luciano Lima, Prefeito Municipal de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitibanos.
RESOLVE
Art. 1º - Fica prorrogado o prazo de licença para tratamento de saúde concedida à servidora Ione Maria Varella, matrícula nº 1238213, no
período de 14/10/2021 à 26/10/2021, conforme laudo médico firmado pela junta médica oficial arquivado nesta Prefeitura, na forma disposta pelo artigo 74 da Lei Complementar nº 026/2002.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Curitibanos, 15 de outubro de 2021.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal
Publicada a presente portaria aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, na secretaria e no mural da Prefeitura
Municipal.
Hercílio Beppler
Secretário Municipal de Transportes e Obras

PORTARIA Nº 1.254/2021

Publicação Nº 3359830

PORTARIA Nº 1.254/2021
PRORROGA PRAZO DE LICENÇA DE SERVIDOR MUNICIPAL
Kleberson Luciano Lima, Prefeito Municipal de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitibanos.
RESOLVE
Art. 1º - Fica prorrogado o prazo de licença para tratamento de saúde concedida à servidora Rosenilda de Fatima Granemann, matrícula nº
12408320, no período de 14/10/2021 à 04/04/2022, conforme laudo médico firmado pela junta médica oficial arquivado nesta Prefeitura,
na forma disposta pelo artigo 74 da Lei Complementar nº 026/2002.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Curitibanos, 15 de outubro de 2021.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal
Publicada a presente portaria aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, na secretaria e no mural da Prefeitura
Municipal.
Patrícia Maciel Bastos
Secretária Municipal de Educação e Cultura

PORTARIA Nº 1.255/2021

Publicação Nº 3359835

PORTARIA Nº 1.255/2021
CONCEDE LICENÇA PARA TRAMENTO DE SÁUDE A SERVIDOR MUNICIPAL
Kleberson Luciano Lima, Prefeito Municipal de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitibanos.
RESOLVE
Art. 1º - Fica concedida à servidora Cristina Melo Menegotto, matrícula nº 284733, licença para tratamento de saúde, conforme laudo médico firmado pela junta médica oficial arquivado nesta Prefeitura, na forma disposta pelo artigo 243 da Lei Complementar nº 026/2002, no
período de 13/10/2021 à 27/10/2021.
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Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Curitibanos, 15 de outubro de 2021.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal
Publicada a presente portaria aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, na secretaria e no mural da Prefeitura
Municipal.
Diego Sebem Wordell
Secretário Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 1.256/2021

Publicação Nº 3359837

PORTARIA Nº 1.256/2021
HOMOLOGA CLASSIFICADO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÁGIO TRABALHO INSTITUÍDO PELA LEI Nº 4.384/2009.
Kleberson Luciano Lima, Prefeito Municipal de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
artigo 79, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Curitibanos e Lei 4384/2009.
RESOLVE
Art. 1º - Fica homologada a inscrição do candidato Thiago de Oliveira Figueredo, portador da Cédula de Identidade nº 6.889.464 aluno do
curso de Administração, junto a Uniasselvi, para o programa Municipal de estágio de Trabalho para Estudantes, com carga horária de 30
horas, a partir de 13/10/2021.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Curitibanos, 20 de outubro de 2021.
Kleberson Luciano de Lima
Prefeito Municipal
Publicada a presente portaria aos vinte dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e um, na secretaria e no mural da Prefeitura Municipal.
Luiz Fernandes Popinhak França
Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
Nos termos da Lei nº 4.384/2009
As partes a seguir qualificadas:
UNIDADE CONCEDENTE:
Razão Social: Município de Curitibanos
Endereço: Rua Cel. Vidal Ramos, nº 860
CEP: 89520-000
Cidade: Curitibanos
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Representada pelo Prefeito Municipal: Kleberson Luciano Lima
Secretário Municipal de Administração e Finanças: Diego Sebem Wordell

Bairro: Centro
UF: SC

Fone: (49) 3245-7200

ESTAGIÁRIO (A):
Nome Completo: Thiago de Oliveira Figueredo
Endereço: Rua Salvador
Bairro: São José
Inácio Pereira, 92
CEP: 89520-000
Fones: (49) 9 8847- 4326
Matrícula nº 12409171
Matriculada na 5ª fase
Curso: Administração
RG nº: 6.889.464
CPF nº: 119.971.139-02

Cidade: Curitibanos

UF: SC
Semestre: 2º/2021

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:
Nome da Instituição: Uniasselvi
Endereço: Av. Cel. Vidal Ramos, 835
CEP: 89520-000
CNPJ: 01.894.432/0001-56

Cidade: Curitibanos
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Têm entre si justo e acertado firmarem o presente TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO celebrado em 13/10/2021, nos termos da Lei
nº 4.384/2009 e Portaria nº 1.256/2021, mediante as cláusulas e condições seguintes que reciprocamente estipulam e aceitam:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo de compromisso de estágio visa formalizar as condições básicas para a participação do estudante
no Programa Municipal de Bolsa Estágio para estudantes junto ao Município de Curitibanos, nos termos da Lei nº 4.384/2009.
CLÁUSULA SEGUNDA: O estudante realizará seu estágio junto a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, vinculado ao Secretário Municipal, no horário das 13h às 19h com carga horária de 30 horas semanais.
CLÁUSULA TERCEIRA: O Estágio terá a duração máxima de 02 (dois) anos não podendo em qualquer hipótese ultrapassar o último dia do
semestre do ano fixado para a conclusão do Curso do (a) Estagiário (a).
CLÁUSULA QUARTA: A vigência do presente Termo de Compromisso de Estágio é de 13/10/2021 à 13/10/2022, podendo, porém, ser renunciado por ambas às partes, a qualquer tempo, unilateralmente, ou prorrogado, desde que não ultrapasse o limite de dois anos.
CLÁUSULA QUINTA: O valor da bolsa a ser paga ao Estagiário deverá ser de R$ 1.273,00 (um mil e duzentos setenta e três reais)
CLÁUSULA SEXTA: São Obrigações do Município:
a) A fazer, na vigência do presente Termo, em favor do (a) Estagiário(a), Seguro Contra Acidentes Pessoais, como proteção de sua integridade física no local de Estágio.
b) É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias,
a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares.
CLÁUSULA SÉTIMA: O (A) Estagiário (a) responderá pela perda e pelos danos consequentes da inobservância das normas de trabalho estabelecidas.
CLÁUSULA OITAVA: Os motivos para a rescisão automática do TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO são os seguintes:
a) a conclusão ou abandono do Curso ou Faculdade, ou Trancamento de matrícula;
b) transferência para Curso ou Faculdade que não tenha relação com o serviço da Empresa;
c) descumprimento com o convencionado no presente TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO.
d) caso não haja frequência do estagiário;
e) caso o estagiário não demonstre aproveitamento escolar.
CLÁUSULA NONA: O (A) Estagiário (a) poderá desistir do Estágio a qualquer tempo, quando deverá ser comunicado à Empresa com antecedência mínima de 05 (cinco) dias.
CLAUSULA DECIMA: Caso o estagiário fique afastado em decorrência de atestado médico, os dias de afastamento não serão computados
para efeito do pagamento de bolsa auxílio, sendo que, após 03 (três) dias de afastamento, sucessivos ou não, o contrato será rescindido;
Parágrafo Único: Na hipótese de a estagiária ser afastada por motivo de gravidez, o contrato de estágio será rescindido imediatamente, não
tendo o Município qualquer responsabilidade quanto ao auxílio gestante ou equiparados.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Para o desenvolvimento do trabalho burocrático, os estagiários deverão preencher os requisitos constantes
no artigo 5º da Lei 4.384/2009.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: No desenvolvimento do estágio ora compromissado, caberá ao estagiário:
a) Cumprir com todo empenho e interesse toda a programação estabelecida para seu estágio;
b) Observar e obedecer às normas internas da Prefeitura Municipal;
c) Apresentar a cada bimestre comprovante de frequência e aproveitamento escolar (artigo 4º, inciso XI, Lei 4.384/2009).
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A Instituição de Ensino frequentada pelo(a) Estagiário(a) assina o presente TERMO DE COMPROMISSO
DE ESTÁGIO, como interveniente, nos termos do artigo 7º, inciso I da Lei Nº 11.788/2008, e por estarem devidamente ajustados com as
condições aqui estipuladas, a EMPRESA e o(a) Estagiário(a) firmam o presente com interveniência da UNIFOR, para que o mesmo produza
seus devidos efeitos legais.
E, por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres do acordo de cooperação e do decorrente Termo de Compromisso de
Estágio (TCE), as partes assinam em 04 (quatro) vias de igual teor.
Curitibanos, 20 de outubro de 2021.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal
Instituição de Ensino
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Estagiário
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Publicação Nº 3359842

PORTARIA Nº 1.257/2021
TORNA SEM EFEITO NOMEAÇÃO E ATO DE PROVIMENTO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Kleberson Luciano Lima, Prefeito Municipal de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitibanos.
RESOLVE
Art. 1º - Tornar sem efeito o ato de nomeação de Jeferson Arbigaus nomeado pela Portaria nº 1.171/2021 na forma determinada pelo § 2º
do artigo 14 da Lei Complementar nº 026/2002, ante a renúncia à posse e exercício do cargo de Operador de Motoniveladora, prevista no
Edital de Concurso Público nº 001/2017.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Curitibanos, 20 de outubro de 2021.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal
Publicada a presente portaria aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, na secretaria e no mural da Prefeitura
Municipal.
Hercílio Beppler
Secretário Municipal de Transportes e Obras

PORTARIA Nº 1.258/2021

Publicação Nº 3359844

PORTARIA Nº 1.258/2021
NOMEIA SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Kleberson Luciano Lima, Prefeito Municipal de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitibanos.
RESOLVE
Art. 1º - Nomear Adenir Maria do Prado, para exercer o cargo de provimento efetivo de Operador de Motoniveladora, junto a Secretaria
Municipal de Transportes e Obras, tendo em vista prévia aprovação em concurso público, inscrição nº 777917, conforme Edital 001/2017,
cujo resultado foi homologado pelo Decreto 4.991/2018, tudo na forma do que determina a Lei Complementar nº 026/2002.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Curitibanos, 20 de outubro de 2021.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal
Publicada a presente portaria aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, na secretaria e no mural da Prefeitura Municipal.
Hercílio Beppler
Secretário Municipal de Transportes e Obras

PORTARIA Nº 1.259/2021

Publicação Nº 3359865

PORTARIA Nº 1.259/2021
CRIA E NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR A COMISSÃO ESPECIAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Kleberson Luciano Lima, Prefeito Municipal de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
artigo 79, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Curitibanos,
RESOLVE
Art. 1º - Instituir Comissão Especial para análise, deliberação e relatório final acerca do pedido de reajuste de valores – reequilíbrio financeiro do contrato n. 337/2021 firmado com a empresa SETEP CONSTRUÇÕES S.A, CNPJ n. 83.665.141/0001-50 requerido por meio do
protocolo n. 795/2021.
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Art. 2º. Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a Comissão Especial será formada pelos servidores Cesar Augusto Penteado, matricula 1240898, Rubia Alves Cozer, matrícula 12408843 Silberto Provesi, matricula 235369.
Art. 3º. Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como
poderá solicitar auxilio técnico, colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes.
Art. 4º. A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 90 (noventa) dias, a partir da data da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos, dando ciência a Administração Superior, através de relatório detalhado.
Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Curitibanos, 20 de outubro de 2021.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal
Publicada a presente lei aos vinte dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e um, na secretaria e no mural da Prefeitura Municipal.
Diego Sebem Wordell
Secretário Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 1.260/2021

Publicação Nº 3359847

PORTARIA Nº 1.260/2021
HOMOLOGA CLASSIFICADO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÁGIO TRABALHO INSTITUÍDO PELA LEI Nº 4.384/2009.
Kleberson Luciano Lima, Prefeito Municipal de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
artigo 79, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Curitibanos e Lei 4384/2009.
RESOLVE
Art. 1º - Fica homologada a inscrição da candidata Fernanda Gonçalves da Silva Zancanaro, portadora da Cédula de Identidade nº 4.179.308
aluna do curso de Enfermagem, junto a Uniplac, para o programa Municipal de estágio de Trabalho para Estudantes, com carga horária de
30 horas, a partir de 13/10/2021.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Curitibanos, 20 de outubro de 2021.
Kleberson Luciano de Lima
Prefeito Municipal
Publicada a presente portaria aos vinte dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e um, na secretaria e no mural da Prefeitura Municipal.
Roque Stanguerlin
Secretário Municipal de Saúde
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
Nos termos da Lei nº 4.384/2009
As partes a seguir qualificadas:
UNIDADE CONCEDENTE:
Razão Social: Município de Curitibanos
Endereço: Rua Cel. Vidal Ramos, nº 860
CEP: 89520-000
Cidade: Curitibanos
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Representada pelo Prefeito Municipal: Kleberson Luciano Lima
Secretário Municipal de Administração e Finanças: Diego Sebem Wordell

Bairro: Centro
UF: SC

Fone: (49) 3245-7200

ESTAGIÁRIO (A):
Nome Completo: Fernanda Gonçalves da Silva Zancanaro
Endereço: Rua Rufino RodriBairro: Centro
gues França, 18
CEP: 89520-000
Fones: (49) 9 9170 - 0406
Matrícula nº 12409175
Matriculada na 4ª fase
Curso: Enfermagem
RG nº: 4.179.308
CPF nº: 055.701.179-54
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INSTITUIÇÃO DE ENSINO:
Nome da Instituição: Uniplac
Endereço: Av. Castelo Branco, 170
CEP: 88509-900
CNPJ: 84.953.579/0001-05

Cidade: Lages

Bairro: Universitário
UF: SC

Fone: (49) 3251-1022

Têm entre si justo e acertado firmarem o presente TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO celebrado em 13/10/2021, nos termos da Lei
nº 4.384/2009 e Portaria nº 1.260/2021, mediante as cláusulas e condições seguintes que reciprocamente estipulam e aceitam:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo de compromisso de estágio visa formalizar as condições básicas para a participação do estudante
no Programa Municipal de Bolsa Estágio para estudantes junto ao Município de Curitibanos, nos termos da Lei nº 4.384/2009.
CLÁUSULA SEGUNDA: O estudante realizará seu estágio junto a Secretaria Municipal de Saúde, vinculado ao Secretário Municipal, no horário
das 08h às 11h e das 13h às 16h com carga horária de 30 horas semanais.
CLÁUSULA TERCEIRA: O Estágio terá a duração máxima de 02 (dois) anos não podendo em qualquer hipótese ultrapassar o último dia do
semestre do ano fixado para a conclusão do Curso do (a) Estagiário (a).
CLÁUSULA QUARTA: A vigência do presente Termo de Compromisso de Estágio é de 13/10/2021 à 13/10/2022, podendo, porém, ser renunciado por ambas às partes, a qualquer tempo, unilateralmente, ou prorrogado, desde que não ultrapasse o limite de dois anos.
CLÁUSULA QUINTA: O valor da bolsa a ser paga ao Estagiário deverá ser de R$ 1.273,00 (um mil e duzentos setenta e três reais)
CLÁUSULA SEXTA: São Obrigações do Município:
a) A fazer, na vigência do presente Termo, em favor do (a) Estagiário(a), Seguro Contra Acidentes Pessoais, como proteção de sua integridade física no local de Estágio.
b) É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias,
a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares.
CLÁUSULA SÉTIMA: O (A) Estagiário (a) responderá pela perda e pelos danos consequentes da inobservância das normas de trabalho estabelecidas.
CLÁUSULA OITAVA: Os motivos para a rescisão automática do TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO são os seguintes:
a) a conclusão ou abandono do Curso ou Faculdade, ou Trancamento de matrícula;
b) transferência para Curso ou Faculdade que não tenha relação com o serviço da Empresa;
c) descumprimento com o convencionado no presente TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO.
d) caso não haja frequência do estagiário;
e) caso o estagiário não demonstre aproveitamento escolar.
CLÁUSULA NONA: O (A) Estagiário (a) poderá desistir do Estágio a qualquer tempo, quando deverá ser comunicado à Empresa com antecedência mínima de 05 (cinco) dias.
CLAUSULA DECIMA: Caso o estagiário fique afastado em decorrência de atestado médico, os dias de afastamento não serão computados
para efeito do pagamento de bolsa auxílio, sendo que, após 03 (três) dias de afastamento, sucessivos ou não, o contrato será rescindido;
Parágrafo Único: Na hipótese de a estagiária ser afastada por motivo de gravidez, o contrato de estágio será rescindido imediatamente, não
tendo o Município qualquer responsabilidade quanto ao auxílio gestante ou equiparados.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Para o desenvolvimento do trabalho burocrático, os estagiários deverão preencher os requisitos constantes
no artigo 5º da Lei 4.384/2009.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: No desenvolvimento do estágio ora compromissado, caberá ao estagiário:
a) Cumprir com todo empenho e interesse toda a programação estabelecida para seu estágio;
b) Observar e obedecer às normas internas da Prefeitura Municipal;
c) Apresentar a cada bimestre comprovante de frequência e aproveitamento escolar (artigo 4º, inciso XI, Lei 4.384/2009).
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A Instituição de Ensino frequentada pelo(a) Estagiário(a) assina o presente TERMO DE COMPROMISSO
DE ESTÁGIO, como interveniente, nos termos do artigo 7º, inciso I da Lei Nº 11.788/2008, e por estarem devidamente ajustados com as
condições aqui estipuladas, a EMPRESA e o(a) Estagiário(a) firmam o presente com interveniência da UNIFOR, para que o mesmo produza
seus devidos efeitos legais.
E, por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres do acordo de cooperação e do decorrente Termo de Compromisso de
Estágio (TCE), as partes assinam em 04 (quatro) vias de igual teor.
Curitibanos, 20 de outubro de 2021.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal
Instituição de Ensino
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Fernanda Gonçalves da Silva Zancanaro
Estagiária
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Publicação Nº 3359850

PORTARIA Nº 1.261/2021
PRORROGA PRAZO DE LICENÇA DE SERVIDOR MUNICIPAL
Kleberson Luciano Lima, Prefeito Municipal de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitibanos.
RESOLVE
Art. 1º - Fica prorrogado o prazo de licença para tratamento de saúde concedida à servidora Carmelita Aparecida dos Santos, matrícula nº
1239729, no período de 16/10/2021 à 19/01/2022, conforme laudo médico firmado pela junta médica oficial arquivado nesta Prefeitura, na
forma disposta pelo artigo 74 da Lei Complementar nº 026/2002.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Curitibanos, 20 de outubro de 2021.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal
Publicada a presente portaria aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, na secretaria e no mural da Prefeitura
Municipal.
Patrícia Maciel Bastos
Secretária Municipal de Educação e Cultura

PORTARIA Nº 1.262/2021

Publicação Nº 3359851

PORTARIA Nº 1.262/2021
PRORROGA PRAZO DE LICENÇA DE SERVIDOR MUNICIPAL
Kleberson Luciano Lima, Prefeito Municipal de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitibanos.
RESOLVE
Art. 1º - Fica prorrogado o prazo de licença para tratamento de saúde concedida ao servidor Ilse Ortiz dos Santos, matrícula nº 1238287,
no período de 15/10/2021 à 15/02/2022, conforme laudo médico firmado pela junta médica oficial arquivado nesta Prefeitura, na forma
disposta pelo artigo 74 da Lei Complementar nº 026/2002.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Curitibanos, 20 de outubro de 2021.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal
Publicada a presente portaria aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, na secretaria e no mural da Prefeitura
Municipal.
Aaron Nerrue Mazaro Leão
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

PORTARIA Nº 1.263/2021

Publicação Nº 3359852

PORTARIA Nº 1.263/2021
CONCEDE LICENÇA PARA TRAMENTO DE SÁUDE A SERVIDOR MUNICIPAL
Kleberson Luciano Lima, Prefeito Municipal de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitibanos.
RESOLVE
Art. 1º - Fica concedida à servidora Patrica de Morais Mazuco, matrícula nº 1238642, licença para tratamento de saúde, conforme laudo
médico firmado pela junta médica oficial arquivado nesta Prefeitura, na forma disposta pelo artigo 243 da Lei Complementar nº 026/2002,
no período de 13/10/2021 à 15/11/2021.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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Curitibanos, 20 de outubro de 2021.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal
Publicada a presente portaria aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, na secretaria e no mural da Prefeitura
Municipal.
Patrícia Maciel Bastos
Secretária Municipal de Educação e Cultura

PORTARIA Nº 1.264/2021

Publicação Nº 3359853

PORTARIA Nº 1.264/2021
PRORROGA PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
Kleberson Luciano Lima, Prefeito Municipal de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
artigo 79, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Curitibanos e Lei nº 4.384/2009.
RESOLVE
Art. 1º - Fica prorrogado por mais um ano, a partir de 15/10/2021, o prazo de vigência do Termo de Compromisso de Estágio firmado entre
o Município e Renata Mariano Ribeiro, junto a Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Curitibanos, 20 de outubro de 2021.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal
Publicada a presente portaria aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, na secretaria e no mural da Prefeitura
Municipal.
Diego Sebem Wordell
Secretário Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 1.265/2021

Publicação Nº 3359854

PORTARIA Nº 1.265/2021
EXONERA SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Kleberson Luciano Lima, Prefeito Municipal de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
artigo 79, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Curitibanos.
RESOLVE
Art. 1º - Fica concedida exoneração, a pedido, da servidora, Daniele do Espirito Santo Tomchak, matrícula nº 12408849, do exercício do
cargo efetivo de Servente de Limpeza, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras, a contar de 15/10/2021, na forma prevista na
Lei Complementar nº 026/2002.
Art. 2º - Fica declarado vago o cargo ocupado pela servidora.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Curitibanos, 20 de outubro de 2021.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal
Publicada a presente portaria aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, na secretaria e no mural da Prefeitura
Municipal.
Hercílio Beppler
Secretário Municipal de Transportes e Obras
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PORTARIA Nº 1.266/2021

Publicação Nº 3359856

PORTARIA Nº 1.266/2021
HOMOLOGA CLASSIFICADO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÁGIO TRABALHO INSTITUÍDO PELA LEI Nº 4.384/2009.
Kleberson Luciano Lima, Prefeito Municipal de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
artigo 79, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Curitibanos e Lei 4384/2009.
RESOLVE
Art. 1º - Fica homologada a inscrição do candidato Igor Vinicius Froner Cordeiro, portador da Cédula de Identidade nº 6.935.808 aluno do
curso de Administração, junto a Uniasselvi, para o programa Municipal de estágio de Trabalho para Estudantes, com carga horária de 30
horas, a partir de 18/10/2021.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Curitibanos, 20 de outubro de 2021.
Kleberson Luciano de Lima
Prefeito Municipal
Publicada a presente portaria aos vinte dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e um, na secretaria e no mural da Prefeitura Municipal.
Diego Sebem Wordell
Secretário Municipal de Administração e Finanças
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
Nos termos da Lei nº 4.384/2009
As partes a seguir qualificadas:
UNIDADE CONCEDENTE:
Razão Social: Município de Curitibanos
Endereço: Rua Cel. Vidal Ramos, nº 860
CEP: 89520-000
Cidade: Curitibanos
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Representada pelo Prefeito Municipal: Kleberson Luciano Lima
Secretário Municipal de Administração e Finanças: Diego Sebem Wordell

Bairro: Centro
UF: SC

Fone: (49) 3245-7200

ESTAGIÁRIO (A):
Nome Completo: Igor Vinicius
Endereço: AV. Cornélio de
Haro Varela, 1176
CEP: 89520-000
Matrícula nº 12409176
Curso: Administração
RG nº: 6.935.808

Froner Cordeiro
Bairro: Aparecida

Cidade: Curitibanos

Fones: (49) 9 9995 - 6113
Matriculado na 4ª fase

UF: SC
Semestre: 2º/2021

CPF nº: 054.868.199-60

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:
Nome da Instituição: Uniasselvi
Endereço: Av. Cel. Vidal Ramos, 835
CEP: 89520-000
CNPJ: 01.894.432/0001-56

Cidade: Curitibanos

Bairro: Centro
UF: SC

Fone: (49) 3380-4064

Têm entre si justo e acertado firmarem o presente TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO celebrado em 18/10/2021, nos termos da Lei
nº 4.384/2009 e Portaria nº 1.266/2021, mediante as cláusulas e condições seguintes que reciprocamente estipulam e aceitam:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo de compromisso de estágio visa formalizar as condições básicas para a participação do estudante
no Programa Municipal de Bolsa Estágio para estudantes junto ao Município de Curitibanos, nos termos da Lei nº 4.384/2009.
CLÁUSULA SEGUNDA: O estudante realizará seu estágio junto a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, vinculado ao Secretário
Municipal, no horário das 13h às 19h com carga horária de 30 horas semanais.
CLÁUSULA TERCEIRA: O Estágio terá a duração máxima de 02 (dois) anos não podendo em qualquer hipótese ultrapassar o último dia do
semestre do ano fixado para a conclusão do Curso do (a) Estagiário (a).
CLÁUSULA QUARTA: A vigência do presente Termo de Compromisso de Estágio é de 13/10/2021 à 13/10/2022, podendo, porém, ser renunciado por ambas às partes, a qualquer tempo, unilateralmente, ou prorrogado, desde que não ultrapasse o limite de dois anos.
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CLÁUSULA QUINTA: O valor da bolsa a ser paga ao Estagiário deverá ser de R$ 1.273,00 (um mil e duzentos setenta e três reais)
CLÁUSULA SEXTA: São Obrigações do Município:
a) A fazer, na vigência do presente Termo, em favor do (a) Estagiário(a), Seguro Contra Acidentes Pessoais, como proteção de sua integridade física no local de Estágio.
b) É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias,
a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares.
CLÁUSULA SÉTIMA: O (A) Estagiário (a) responderá pela perda e pelos danos consequentes da inobservância das normas de trabalho estabelecidas.
CLÁUSULA OITAVA: Os motivos para a rescisão automática do TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO são os seguintes:
a) a conclusão ou abandono do Curso ou Faculdade, ou Trancamento de matrícula;
b) transferência para Curso ou Faculdade que não tenha relação com o serviço da Empresa;
c) descumprimento com o convencionado no presente TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO.
d) caso não haja frequência do estagiário;
e) caso o estagiário não demonstre aproveitamento escolar.
CLÁUSULA NONA: O (A) Estagiário (a) poderá desistir do Estágio a qualquer tempo, quando deverá ser comunicado à Empresa com antecedência mínima de 05 (cinco) dias.
CLAUSULA DECIMA: Caso o estagiário fique afastado em decorrência de atestado médico, os dias de afastamento não serão computados
para efeito do pagamento de bolsa auxílio, sendo que, após 03 (três) dias de afastamento, sucessivos ou não, o contrato será rescindido;
Parágrafo Único: Na hipótese de a estagiária ser afastada por motivo de gravidez, o contrato de estágio será rescindido imediatamente, não
tendo o Município qualquer responsabilidade quanto ao auxílio gestante ou equiparados.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Para o desenvolvimento do trabalho burocrático, os estagiários deverão preencher os requisitos constantes
no artigo 5º da Lei 4.384/2009.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: No desenvolvimento do estágio ora compromissado, caberá ao estagiário:
a) Cumprir com todo empenho e interesse toda a programação estabelecida para seu estágio;
b) Observar e obedecer às normas internas da Prefeitura Municipal;
c) Apresentar a cada bimestre comprovante de frequência e aproveitamento escolar (artigo 4º, inciso XI, Lei 4.384/2009).
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A Instituição de Ensino frequentada pelo(a) Estagiário(a) assina o presente TERMO DE COMPROMISSO
DE ESTÁGIO, como interveniente, nos termos do artigo 7º, inciso I da Lei Nº 11.788/2008, e por estarem devidamente ajustados com as
condições aqui estipuladas, a EMPRESA e o(a) Estagiário(a) firmam o presente com interveniência da UNIFOR, para que o mesmo produza
seus devidos efeitos legais.
E, por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres do acordo de cooperação e do decorrente Termo de Compromisso de
Estágio (TCE), as partes assinam em 04 (quatro) vias de igual teor.
Curitibanos, 20 de outubro de 2021.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal
Instituição de Ensino

Igor Vinicius Froner Cordeiro
Estagiário

PORTARIA Nº 1.267/2021

Publicação Nº 3359857

PORTARIA Nº 1.267/2021
CONCEDE GRATIFICAÇÃO POR DIPLOMA DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃOA SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Kleberson Luciano Lima, Prefeito Municipal de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
artigo 79, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Curitibanos.
RESOLVE
Art. 1º - Fica concedida à servidora Andrea Fossatti Agostini Correia, matrícula nº 1238887, a Gratificação de Especialização pela conclusão
do curso de Pós-Graduação Lato Sensu, em Políticas e Gestão em Serviço Social, no valor equivalente a 10% sobre o vencimento de seu
cargo na forma autorizada pelo artigo 15 da Lei Complementar nº 23/02, com as alterações da Lei Complementar nº 076/2011, conforme
requerimento protocolado sob número 5876/2021.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Curitibanos, 20 de outubro de 2021.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal
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Publicada a presente portaria aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, na secretaria e no mural da Prefeitura
Municipal.
Janaina Varela Mafra Di Domenico
Secretária Municipal de Assistência Social

PORTARIA Nº 1.268/2021

Publicação Nº 3359859

PORTARIA Nº 1.268/2021
CONCEDE LICENÇA PARA TRAMENTO DE SÁUDE A SERVIDOR MUNICIPAL
Kleberson Luciano Lima, Prefeito Municipal de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitibanos.
RESOLVE
Art. 1º - Fica concedida à servidora Laurita Vilma Spricigo, matrícula nº 12408842, licença para tratamento de saúde, conforme laudo médico firmado pela junta médica oficial arquivado nesta Prefeitura, na forma disposta pelo artigo 243 da Lei Complementar nº 026/2002, no
período de 08/10/2021 à 23/11/2021.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Curitibanos, 20 de outubro de 2021.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal
Publicada a presente portaria aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, na secretaria e no mural da Prefeitura
Municipal.
Roque Stanguerlin
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 1.269/2021

Publicação Nº 3359862

PORTARIA Nº 1.269/2021
PRORROGA PRAZO DE LICENÇA DE SERVIDOR MUNICIPAL
Kleberson Luciano Lima, Prefeito Municipal de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitibanos.
RESOLVE
Art. 1º - Fica prorrogado o prazo de licença para tratamento de saúde concedida à servidora Marisa Lemos Guetten Maciel, matrícula nº
225635, no período de 18/10/2021 à 25/01/2022, conforme laudo médico firmado pela junta médica oficial arquivado nesta Prefeitura, na
forma disposta pelo artigo 74 da Lei Complementar nº 026/2002.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Curitibanos, 20 de outubro de 2021.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal
Publicada a presente portaria aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, na secretaria e no mural da Prefeitura
Municipal.
Anajara Mello
Secretária Municipal de Planejamento e Urbanismo
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Publicação Nº 3359863

PORTARIA Nº 1.270/2021
PRORROGA PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
Kleberson Luciano Lima, Prefeito Municipal de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
artigo 79, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Curitibanos e Lei nº 4.384/2009.
RESOLVE
Art. 1º - Fica prorrogado, de 17/11/2021 até dia 26/03/2022, o prazo de vigência do Termo de Compromisso de Estágio firmado entre o
Município e Cristina Palhano de Oliveira, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Curitibanos, 20 de outubro de 2021.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal
Publicada a presente portaria aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, na secretaria e no mural da Prefeitura
Municipal.
Janaina Varela Mafra Di Domenico
Secretária Municipal de Assistência Social

PORTARIA Nº 1.271/2021

Publicação Nº 3359864

PORTARIA Nº 1.271/2021
EXONERA SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Kleberson Luciano Lima, Prefeito Municipal de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
artigo 79, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Curitibanos.
RESOLVE
Art. 1º - Fica concedida exoneração, a pedido, da servidora, Bruna do Prado, matrícula nº 12408782, do exercício do cargo efetivo de Técnico em Enfermagem, junto a Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 21/10/2021, na forma prevista na Lei Complementar nº 026/2002.
Art. 2º - Fica declarado vago o cargo ocupado pela servidora.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Curitibanos, 20 de outubro de 2021.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal
Publicada a presente portaria aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, na secretaria e no mural da Prefeitura
Municipal.
Roque Stanguerlin
Secretário Municipal de Saúde
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ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO - NR DA ATA: 199/2021
(SEQUÊNCIA: 4
Publicação Nº 3359867

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos - SC

CONCORRÊNCIA P/ ALIENAÇÃO
Nr.: 166/2021 - CA
Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

166/2021
166/2021
20/07/2021

Folha: 1/1

ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Número da ATA: 199/2021 (Sequência: 4)
OBJETO DA LICITAÇÃO:
seleção de empresas para outorga de compra e venda de lote de terra de propriedade desta municipalidade, localizado na Área
Industrial do Município, com utilização estritamente para fins industriais, comerciais e distribuição. A presente licitação será processada
e julgada em conformidade com as disposições constantes da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

Ao(s) 20 de Outubro de 2021, às 17:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
, reuniram-se os membros
da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 160/2021, para analisarem as documentações e as propostas recebidas ref. ao
Processo Licitatório nº 166/2021, Licitação nº 166/2021 - CA, na modalidade de Concorrência para Alienação.
Após análise, a comissão emitiu o seguinte parecer:

Parecer da Comissão:

NÃO HOUVE APRESENTAÇÃO DE RECURSO POR PARTE DAS EMPRESAS PARTICIPANTES QUE DECLARARAM INTENÇÃO
CONFORME ATA 182/2021, SENDO ASSIM FOI DADO PROSSEGUIMENTO NO PROCESSO. CONFORME PARECER JURÍDICO,
VERIFICOU-SE NESTA FASE QUE A EMPRESA "RPS TERRAPLENAGEM LTDA" ESTÁ IMPEDIDA DE LICITAR COM O MUNICÍPIO
DE CURITIBANOS, CONFORME PREVISÃO LEGAL, SENDO DESTA FORMA CONSIDERADA DESCLASSIFICADA. POR FIM, A
EMPRESA "LS TERRAPLENAGEM EIRELI", CLASSIFICADA EM SEGUNDO LUGAR, É CONSIDERADA NOVA VENCEDORA DO
PROCESSO. FICA ABERTO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA PROTOCOLO DE RECURSO CONFORME PREVÊ A LEI
8.666/93.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.
Curitibanos, 20 de Outubro de 2021

COMISSÃO:
ORLANDO KANTOVISCK JUNIOR

- ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

CRISTINA MELO MENEGOTTO

- ........................................ - SECRETARIA

FERNANDA LAZZARINI

- ........................................ - 1º MEMBRO

ROBERTO CARLOS DA SILVA

- ........................................ - 2º MEMBRO

MARY HELLEN B. DACOL RIBEIRO

- ........................................ - 3º MEMBRO

VALMIR VENTURI

- ........................................ - 4° MEMBRO

PAULA JULIANA LIMA MARTINS

- ........................................ - 5º MEMBRO

WILLIAM CESAR DA SILVA

- ........................................ - 6º MEMBRO

RUDINEI VICENTE DE SOUZA

- ........................................ - 7º MEMBRO
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ATA FINAL - PREGÃO ELETRÔNICO 27/2021

Publicação Nº 3359772

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Curitibanos
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Pregão Eletrônico - 27/2021

Datas Relevantes
Publicado

Inicio de Propostas

Limite de Impugnação

Final de Propostas

Inicio da Sessão

04/10/2021 08:54

06/10/2021 08:00

15/10/2021 19:00

20/10/2021 13:15

20/10/2021 13:16

Itens Licitados
Código

Produto

0001

CADEIRA POSTURAL JUVENIL RECLINÁVEL.
CONSTRUÍDA EM LIGA ALUMÍNIO
AERONÁUTICO TEMPERADO. ROLAMENTOS
BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE
NO EIXO VERTICAL DO GARFO. EIXOS DE AÇO
REFORÇADO. PINTURA EPOXI. ESTRUTURA
MONOBLOCO. RODAS TRASEIRAS EM NYLON
COM PNEU ANTIFURO DE 16``. RODAS
DIANTEIRAS MACIÇAS DE 7`` COM GARFO DE
ALUMÍNIO. SISTEMA DE DESMONTAGEM
RÁPIDA ``QUICK RELEASE" NAS QUATRO
RODAS. FREIO BILATERAIS. SISTEMA
MODULAR DE ASSENTO E ENCOSTO EM
ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REGULÁVEL
EM ALTA PROFUNDIDADE. COLETE TORÁCICO
DE QUATRO PONTAS PARA SUSTENTAÇÃO
DO TRONCO, TIPO PEITEIRA. POLTRONA DE
FÁCIL DESMONTAGEM. MANOPLAS
INDIVIDUAIS PARA CONDUÇÃO DE
TERCEIROS. APOIO DE BRAÇO COM
REGULAGEM DE ALTURA E REMOVÍVEL.
PROTETOR DE ROUPAS INCORPORADO AO
APOIO DE BRAÇO. SUPORTE DO PEDAL
REMOVÍVEL, REGULÁVEL NA ALTURA E
PROFUNDIDADE. APOIO DE PÉS TIPO
PLATAFORMA COM FITA DE FIXAÇÃO.
SISTEMA DE RECLINE ``TILT``, MILIMÉTRICO
DA POLTRONA, DE 0° A 40°, ACIONADO COM O
PÉ ATRAVÉS DE GATILHO LOCALIZADO NA
ESTRUTURA DO QUADRO. RODA ANTI
TOMBO. CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 70KG.
TAMANHO DO ASSENTO/ENCOSTO: 38X40X40
CM (L X A X P)

V. Referência

Qtde

3.708,80

1

Qtde Mín. Unidade

Situação

- UN

Homologado

Documentos Anexados ao Processo
Data

Documento

04/10/2021

Edital 27 - Cadeira Postural.doc

04/10/2021

ANEXO I - PE 27.2021 EDUCAÇÃO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data

Assunto

Frase

20/10/2021 - 13:31

Negociação aberta para o processo
27/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 27/2021.

20/10/2021 - 13:31

Agendamento da data limite da fase de
negociação

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 20/10/2021 às 15:31.

Vencedores
Código

Produto

Fornecedor

Modelo

Marca/ Fabricante

Melhor
Lance

Quantidade

Valor Total

Página 1 de 4
A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/10/2021 às 17:16:05.
Código verificador: 1667E6
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CADEIRA POSTURAL
JANAINA SARETO
JUVENIL RECLINÁVEL.
VOLPI
CONSTRUÍDA EM LIGA
ALUMÍNIO
AERONÁUTICO
TEMPERADO.
ROLAMENTOS
BLINDADOS NAS
QUATRO RODAS,
INCLUSIVE NO EIXO
VERTICAL DO GARFO.
EIXOS DE AÇO
REFORÇADO. PINTURA
EPOXI. ESTRUTURA
MONOBLOCO. RODAS
TRASEIRAS EM NYLON
COM PNEU ANTIFURO
DE 16``. RODAS
DIANTEIRAS MACIÇAS
DE 7`` COM GARFO DE
ALUMÍNIO. SISTEMA DE
DESMONTAGEM
RÁPIDA ``QUICK
RELEASE" NAS
QUATRO RODAS.
FREIO BILATERAIS.
SISTEMA MODULAR DE
ASSENTO E ENCOSTO
EM ESPUMA DE ALTA
DENSIDADE,
REGULÁVEL EM ALTA
PROFUNDIDADE.
COLETE TORÁCICO DE
QUATRO PONTAS PARA
SUSTENTAÇÃO DO
TRONCO, TIPO
PEITEIRA. POLTRONA
DE FÁCIL
DESMONTAGEM.
MANOPLAS
INDIVIDUAIS PARA
CONDUÇÃO DE
TERCEIROS. APOIO DE
BRAÇO COM
REGULAGEM DE
ALTURA E REMOVÍVEL.
PROTETOR DE
ROUPAS
INCORPORADO AO
APOIO DE BRAÇO.
SUPORTE DO PEDAL
REMOVÍVEL,
REGULÁVEL NA
ALTURA E
PROFUNDIDADE.
APOIO DE PÉS TIPO
PLATAFORMA COM
FITA DE FIXAÇÃO.
SISTEMA DE RECLINE
``TILT``, MILIMÉTRICO
DA POLTRONA, DE 0° A
40°, ACIONADO COM O
PÉ ATRAVÉS DE
GATILHO LOCALIZADO
NA ESTRUTURA DO
QUADRO. RODA ANTI
TOMBO. CAPACIDADE
DE PESO DE ATÉ 70KG.
TAMANHO DO
ASSENTO/ENCOSTO:
38X40X40 CM (L X A X
P)

Cadeira de Rodas Juvenil

Ortobras
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3.708,00

1

3.708,00

Declarações Obrigatórias
Título

Declaração

Declaração de Conhecimento do Edital

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaração de Inexistência de Impeditivos

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do
art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - CADEIRA POSTURAL JUVENIL RECLINÁVEL. CONSTRUÍDA EM LIGA ALUMÍNIO
AERONÁUTICO TEMPERADO. ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO
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EIXO VERTICAL DO GARFO. EIXOS DE AÇO REFORÇADO. PINTURA EPOXI. ESTRUTURA
MONOBLOCO. RODAS TRASEIRAS EM NYLON COM PNEU ANTIFURO DE 16``. RODAS
DIANTEIRAS MACIÇAS DE 7`` COM GARFO DE ALUMÍNIO. SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA
``QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS. FREIO BILATERAIS. SISTEMA MODULAR DE ASSENTO
E ENCOSTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REGULÁVEL EM ALTA PROFUNDIDADE.
COLETE TORÁCICO DE QUATRO PONTAS PARA SUSTENTAÇÃO DO TRONCO, TIPO PEITEIRA.
POLTRONA DE FÁCIL DESMONTAGEM. MANOPLAS INDIVIDUAIS PARA CONDUÇÃO DE
TERCEIROS. APOIO DE BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA E REMOVÍVEL. PROTETOR DE
ROUPAS INCORPORADO AO APOIO DE BRAÇO. SUPORTE DO PEDAL REMOVÍVEL, REGULÁVEL
NA ALTURA E PROFUNDIDADE. APOIO DE PÉS TIPO PLATAFORMA COM FITA DE FIXAÇÃO.
SISTEMA DE RECLINE ``TILT``, MILIMÉTRICO DA POLTRONA, DE 0° A 40°, ACIONADO COM O PÉ
ATRAVÉS DE GATILHO LOCALIZADO NA ESTRUTURA DO QUADRO. RODA ANTI TOMBO.
CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 70KG. TAMANHO DO ASSENTO/ENCOSTO: 38X40X40 CM (L X A
X P)
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

JANAINA SARETO
VOLPI

32.050.743/000162

18/10/2021 18:54:11

Cadeira de Rodas
Juvenil

Ortobras

Quantidade

Valor Unitário

1

4.500,00

Valor Total LC
123/2006
4.500,00 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor

CPF/CNPJ

Validade (conforme edital)

JANAINA SARETO VOLPI

32.050.743/0001-62

60 dias

Lances Enviados
0001 - CADEIRA POSTURAL JUVENIL RECLINÁVEL. CONSTRUÍDA EM LIGA ALUMÍNIO
AERONÁUTICO TEMPERADO. ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO
EIXO VERTICAL DO GARFO. EIXOS DE AÇO REFORÇADO. PINTURA EPOXI. ESTRUTURA
MONOBLOCO. RODAS TRASEIRAS EM NYLON COM PNEU ANTIFURO DE 16``. RODAS
DIANTEIRAS MACIÇAS DE 7`` COM GARFO DE ALUMÍNIO. SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA
``QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS. FREIO BILATERAIS. SISTEMA MODULAR DE ASSENTO
E ENCOSTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REGULÁVEL EM ALTA PROFUNDIDADE.
COLETE TORÁCICO DE QUATRO PONTAS PARA SUSTENTAÇÃO DO TRONCO, TIPO PEITEIRA.
POLTRONA DE FÁCIL DESMONTAGEM. MANOPLAS INDIVIDUAIS PARA CONDUÇÃO DE
TERCEIROS. APOIO DE BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA E REMOVÍVEL. PROTETOR DE
ROUPAS INCORPORADO AO APOIO DE BRAÇO. SUPORTE DO PEDAL REMOVÍVEL, REGULÁVEL
NA ALTURA E PROFUNDIDADE. APOIO DE PÉS TIPO PLATAFORMA COM FITA DE FIXAÇÃO.
SISTEMA DE RECLINE ``TILT``, MILIMÉTRICO DA POLTRONA, DE 0° A 40°, ACIONADO COM O PÉ
ATRAVÉS DE GATILHO LOCALIZADO NA ESTRUTURA DO QUADRO. RODA ANTI TOMBO.
CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 70KG. TAMANHO DO ASSENTO/ENCOSTO: 38X40X40 CM (L X A
X P)
Data

Valor CNPJ

Situação

18/10/2021 - 18:54:11

4.500,00 (proposta) 32.050.743/0001-62 - JANAINA
SARETO VOLPI

Válido

20/10/2021 - 15:25:20

3.708,00 32.050.743/0001-62 - JANAINA
SARETO VOLPI

Válido

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor

Data/Hora

Enviado por

Número

Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de Validade

Arquivo

JANAINA
SARETO VOLPI

18/10/2021 18:37

Janaina Sareto
Volpi

32.050.743/0001-62

RF

20/11/2018

-

CNPJ

JANAINA
SARETO VOLPI

18/10/2021 18:38

Janaina Sareto
Volpi

2021

TJ RS

02/09/2021

-

Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

JANAINA
SARETO VOLPI

18/10/2021 18:38

Janaina Sareto
Volpi

2021

Sefaz

14/10/2021

12/12/2021

Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

JANAINA
SARETO VOLPI

18/10/2021 18:41

Janaina Sareto
Volpi

2021

CEF

09/10/2021

07/11/2021

Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

JANAINA
SARETO VOLPI

18/10/2021 18:41

Janaina Sareto
Volpi

2021

JT

30/07/2021

25/01/2022

Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

Página 3 de 4
A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/10/2021 às 17:16:05.
Código verificador: 1667E6

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 465

JANAINA
SARETO VOLPI

18/10/2021 18:41

Janaina Sareto
Volpi

-

-

31/05/2019

-

Contrato Social

JANAINA
SARETO VOLPI

18/10/2021 18:42

Janaina Sareto
Volpi

-

PM Erechim

14/10/2021

12/01/2022

Certidão Negativa de
Débitos Municipais

JANAINA
SARETO VOLPI

18/10/2021 18:42

Janaina Sareto
Volpi

-

MF

07/07/2021

03/01/2022

Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

JANAINA
SARETO VOLPI

18/10/2021 18:53

Janaina Sareto
Volpi

-

-

-

-

Documentos Adicionais

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso

Recurso

Contrarrazão

20/10/2021 - 16:50

--

--

Chat
Data

Apelido

Frase

20/10/2021 - 13:17:15

Sistema

O processo está em fase de análise das propostas

20/10/2021 - 13:17:22

Sistema

As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

20/10/2021 - 13:17:22

Sistema

Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art.
31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

20/10/2021 - 13:17:22

Sistema

O processo utiliza o intervalo de lances de 1,00%. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

20/10/2021 - 13:17:22

Sistema

Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

20/10/2021 - 13:17:24

Sistema

O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

20/10/2021 - 13:17:24

Sistema

O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

20/10/2021 - 13:27:26

Sistema

O item 0001 foi encerrado.

20/10/2021 - 13:31:35

Sistema

O item 0001 teve como arrematante JANAINA SARETO VOLPI - ME com valor unitário de R$ 4.500,00.

20/10/2021 - 13:31:35

Sistema

Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

20/10/2021 - 13:31:46

Sistema

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 20/10/2021 às 15:31.

20/10/2021 - 13:35:56

F. JANAINA SARETO VOLPI

Negociação Item 0001: Boa tarde. Devido aos recentes aumentos, não conseguimos chegar ao valor de
referência.

20/10/2021 - 15:25:20

Sistema

O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 3.708,00.

20/10/2021 - 15:50:39

Sistema

Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JANAINA SARETO VOLPI.

20/10/2021 - 15:50:49

Sistema

A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 20/10/2021 às 16:50.

20/10/2021 - 17:15:34

Sistema

A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

20/10/2021 - 17:15:39

Sistema

O item 0001 foi adjudicado por ORLANDO KANTOVISCK JUNIOR.

20/10/2021 - 17:15:58

Sistema

O item 0001 foi homologado por PATRICIA MACIEL BASTOS.

ORLANDO KANTOVISCK JUNIOR
Pregoeiro(a)

CRISTIANE JAQUELINE PEREIRA SANDRI
Apoio

SILVIA MARIA DE OLIVEIRA CORREA
Apoio
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ATA FINAL - PREGÃO ELETRÔNICO 3/2021

Publicação Nº 3359770

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Curitibanos
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
Pregão Eletrônico - 3/2021

Datas Relevantes
Publicado

Inicio de Propostas

Limite de Impugnação

Final de Propostas

Inicio da Sessão

31/08/2021 13:50

02/09/2021 08:00

10/09/2021 19:00

15/09/2021 13:15

15/09/2021 13:16

Dúvidas
Data Dúvida

Assunto

Data Resposta

03/09/2021 - 10:58

ESCLARECIMENTO

03/09/2021 - 13:16

Prezados, bom dia!
- Qual empresa presta os serviços atualmente?
- Serão quantos postos?
- Qual é o horário de serviços?
- Qual seria o dia do pagamento?
Att,
- Qual empresa presta os serviços atualmente?
Resposta: O serviço será prestado pela primeira vez
- Serão quantos postos?
Resposta: Um posto
- Qual é o horário de serviços?
Resposta: 24 horas, 7 dias por semana.
- Qual seria o dia do pagamento?
Resposta: Após fechamento do mês, o pagamento será em até 5 dias úteis após emissão da nota fiscal e apresentação dos documentos comprobatórios necessários.

Itens Licitados
Código

Produto

0001

VIGILÂNCIA PARA O LOTEAMENTO NOVA
ALVORADA, PARA RONDA COM EXTENSÃO DE
03 (TRÊS) KM, CONFORME TERMO DE
REFERÊNCIA

V. Referência

Qtde

18.788,9167

3

Qtde Mín. Unidade

Situação

- MÊS

Homologado

Documentos Anexados ao Processo
Data

Documento

31/08/2021

Edital 03 - Vigilância Monitorada.docx.doc

31/08/2021

ANEXO I - PE 3.2021 Habitação.pdf

31/08/2021

Termo de Referência 3.2021 Habitação.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data

Assunto

Frase

15/09/2021 - 13:40

Negociação aberta para o processo
3/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 3/2021.

15/09/2021 - 13:41

Agendamento da data limite da fase de
negociação

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 15/09/2021 às 15:40.

Vencedores
Código

Produto

Fornecedor

Modelo

Marca/ Fabricante

Melhor
Lance

Quantidade

Valor Total
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VIGILÂNCIA PARA O
LOTEAMENTO NOVA
ALVORADA, PARA
RONDA COM
EXTENSÃO DE 03
(TRÊS) KM, CONFORME
TERMO DE
REFERÊNCIA

JOVIL SEGURANCA
PRIVADA EIRELI

Serviços

Página 467

Marca Própria

18.680,0000

3

56.040,0000

Declarações Obrigatórias
Título

Declaração

Declaração de Conhecimento do Edital

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaração de Inexistência de Impeditivos

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do
art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - VIGILÂNCIA PARA O LOTEAMENTO NOVA ALVORADA, PARA RONDA COM EXTENSÃO DE
03 (TRÊS) KM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

JOVIL SEGURANCA
PRIVADA EIRELI

21.375.891/000130

14/09/2021 12:30:11

Serviços

Marca Própria

Quantidade

Valor Unitário

3

18.680,0000

Valor Total LC
123/2006
56.040,0000 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor

CPF/CNPJ

Validade (conforme edital)

JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI

21.375.891/0001-30

60 dias

Lances Enviados
0001 - VIGILÂNCIA PARA O LOTEAMENTO NOVA ALVORADA, PARA RONDA COM EXTENSÃO DE
03 (TRÊS) KM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Data

Valor CNPJ

14/09/2021 - 12:30:11

Situação

18.680,0000 (proposta) 21.375.891/0001-30 - JOVIL
SEGURANCA PRIVADA EIRELI

Válido

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor

Data/Hora

Enviado por

Número

Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de Validade

Arquivo

JOVIL
SEGURANCA
PRIVADA EIRELI

14/09/2021 11:28

VILMAR KLOTTH

21375891000130

Republica
Federativa Do
Brasil

26/07/2021

-

CNPJ

JOVIL
SEGURANCA
PRIVADA EIRELI

14/09/2021 11:31

VILMAR KLOTTH

974539

Tribunal Justiça
Santa Catarina

22/07/2021

-

Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

JOVIL
SEGURANCA
PRIVADA EIRELI

14/09/2021 11:34

VILMAR KLOTTH

210140109252303

Ministério da
Fazenda

11/08/2021

10/10/2021

Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

JOVIL
SEGURANCA
PRIVADA EIRELI

14/09/2021 11:35

VILMAR KLOTTH

2121082802420341674280

CEF

13/09/2021

26/09/2021

Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

JOVIL
SEGURANCA
PRIVADA EIRELI

14/09/2021 11:37

VILMAR KLOTTH

20455195/2021

Justiça do
Trabalho

01/07/2021

27/12/2021

Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

JOVIL
SEGURANCA
PRIVADA EIRELI

14/09/2021 11:38

VILMAR KLOTTH

-

-

20/03/2019

-

Contrato Social

JOVIL
SEGURANCA
PRIVADA EIRELI

14/09/2021 11:39

VILMAR KLOTTH

-

Prefeitura
Municipal Indaial

13/09/2021

13/10/2021

Certidão Negativa de
Débitos Municipais
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JOVIL
SEGURANCA
PRIVADA EIRELI

14/09/2021 11:41

VILMAR KLOTTH

-

Receita Federal

16/04/2021

13/10/2021

Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

JOVIL
SEGURANCA
PRIVADA EIRELI

14/09/2021 12:21

VILMAR KLOTTH

-

-

-

-

Documentos Adicionais

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso

Recurso

Contrarrazão

15/09/2021 - 19:00

--

--

Chat
Data

Apelido

Frase

15/09/2021 - 13:18:00

Sistema

O processo está em fase de análise das propostas

15/09/2021 - 13:18:15

Sistema

As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

15/09/2021 - 13:18:15

Sistema

Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art.
31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

15/09/2021 - 13:18:15

Sistema

O processo utiliza o intervalo de lances de 1,0000%. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

15/09/2021 - 13:18:15

Sistema

Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

15/09/2021 - 13:18:20

Sistema

O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

15/09/2021 - 13:18:20

Sistema

O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/09/2021 - 13:28:21

Sistema

O item 0001 foi encerrado.

15/09/2021 - 13:40:44

Sistema

O item 0001 teve como arrematante JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de
R$ 18.680,0000.

15/09/2021 - 13:40:44

Sistema

Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

15/09/2021 - 13:41:00

Sistema

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 15/09/2021 às 15:40.

15/09/2021 - 13:56:51

F. JOVIL SEGURANCA P...

Negociação Item 0001: Boa Tarde Sr. Pregoeiro, nosso preço ja esta no limite portanto não temos mais
possibilidade de baixar o valor.

15/09/2021 - 15:02:30

Sistema

O fornecedor JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI enviou uma nova proposta readequada.

15/09/2021 - 15:02:40

Sistema

O fornecedor JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI enviou uma nova proposta readequada.

15/09/2021 - 18:16:28

Pregoeiro

A empresa JOVIL SEGUANÇA PRIVADA EIRELI apresentou cartão de CNPJ de empresa diversa da
participante do processo. Seria aberto prazo para apresentação de documento válido conforme artigo 48 da
LEI 8.666/93, porém para dar agilidade no processo foi realizado acesso no site da Receita Federal, onde foi
possível emitir o Cartão de CNPJ correto, sendo a empresa considerada habilitada.

15/09/2021 - 18:16:39

Sistema

Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI.

15/09/2021 - 18:17:05

Sistema

A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 15/09/2021 às 19:00.

16/09/2021 - 13:37:53

Sistema

A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

20/10/2021 - 17:23:32

Sistema

O item 0001 foi adjudicado por ORLANDO KANTOVISCK JUNIOR.

20/10/2021 - 17:23:57

Sistema

O item 0001 foi homologado por ANGÉLICA DA SILVA.

ORLANDO KANTOVISCK JUNIOR
Pregoeiro(a)

CRISTIANE JAQUELINE PEREIRA SANDRI
Apoio
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SILVIA MARIA DE OLIVEIRA CORREA
Apoio
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Descanso
Prefeitura
PROCESSO LICITATÓRIO N. 115/2021 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

Publicação Nº 3359477

MUNICÍPIO DE DESCANSO/SC
PROCESSO LICITATÓRIO N° 115/2021
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2021
O Município de Descanso torna público para conhecimento dos interessados que realizará Pregão Eletrônico, Tipo Menor Preço por Item, no
dia 09 de novembro de 2021, com fundamento na Lei 10.520/02, no Decreto 10.024/2019 e na Lei 8.666/93.
Objeto: aquisição de implementos e equipamentos agrícolas para manutenção e uso da Secretaria de Agricultura em apoio e incentivos a
grupos de produtores rurais do Município, com recursos provenientes de Emendas Parlamentares Impositivas da Agricultura (1614-18661137-1510-1037-2086/2021) e recursos próprios.
Cadastro das Propostas: das 07h30min do dia 22 de outubro de 2021 até as 07h30min do dia 09 de novembro de 2021.
Abertura da Sessão Pública: às 08h15min do dia 09 de novembro de 2021.
A íntegra do edital encontra-se no site Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br, no qual os fornecedores deverão cadastrar as
propostas e acompanhar a sessão pública, e no endereço eletrônico www.descanso.sc.gov.br, Portal de Transparência. Informações pelo
fone (049) 3623 0161.
Descanso/SC, 21 de outubro de 2021.
SADI INACIO BONAMIGO
Prefeito Municipal
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Dionisio Cerqueira
Prefeitura
COMUNICADO DE SUSPENSÃO CONCORRENCIA PUBLICA 100-2021

Publicação Nº 3359793

COMUNICADO DE SUSPENSÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100/2021
CONCORRENCIA PUBLICA Nº 100/2021
O Prefeito do Município de Dionísio Cerqueira - SC, no exercício das atribuições, torna público aos interessados que:
SUSPENDE SINE DIE, todos os atos presenciais pertinentes ao Processo Licitatório nº 100/2021, Concorrência Pública nº 100/2021, inclusive a sessão de julgamento de documentos e propostas prevista para ser realizada na data de 21 de outubro de 2021 às 09:00 hrs, para
retificação de orçamento e demais anexos;
O prosseguimento e retomada dos atos inerentes ao citado processo de licitação será comunicado através do link do certame junto ao Site
do Município www.dionisiocerqueira.sc.gov.br, e pelo Diário oficial dos Municípios - DOM, ao qual os interessados deverão acompanhar para
ciência dos próximos encaminhamentos.
Dionísio Cerqueira - SC, 20 de Outubro de 2021.
THYAGO W. G. GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 108-2021 - PMDC

Publicação Nº 3358392

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E22204E5FE9E708BEF367C12DF472DAC9E5E418B

PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 108/2021
HOMOLOGAÇÃO: 20/10/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O ANO, EM
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO EM ATIVIDADES QUE ENVOLVAM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM MEDIDA DE ACOLHIMENTO
CONTRATADO: CLAUDIA CRISTINA LANSARINI 05006304960
VALOR DA DE DESPESA: R$ 31.482,00
20/10/2021
THYAGO W. G. GONÇALVES - Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 109-2021 - PMDC

Publicação Nº 3358612

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C520A6BD83A7A878EAAF574669300B2B99E494D0

PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 109/2021
HOMOLOGAÇÃO: 20/10/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIDATICO/PEDAGOGICO (DIPLOMAS, CERTIFICADOS, BOLETINS, BANNER ...), DESTINADO AS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA - SC.
CONTRATADO: DANGRAF ARTES GRAFICAS LTDA - ME
VALOR DA DE DESPESA: R$ 8.796,00
20/10/2021
THYAGO W. G. GONÇALVES - Prefeito Municipal
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Câmara Municipal
CONTRATO 12/2021

Publicação Nº 3358623
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7B00D50F0FA92493CB424E2846A20A82FD981D92

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA
EXTRATO CONTRATUAL
----------------------------------------------------------------------------Contrato Nº..: 012/2021
Contratante..: CAMARA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA
Contratada....: R. C. O. COMUNICACOES –EIRELI -ME
Valor ............ : R$ 30.000,00 ( trinta mil reais).
Vigência ........ : Início: 20/10/2021 Término: 20/10/2022
Recursos ....... : Dotação: 2.001.3.3.90.00.00.00.00.00 Saldo: R$ 166.928,52
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO, VIA INTERNET, EM AUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS
DA CÂMARA DE VEREADORES, MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LICENÇA DE SOFTWARE E ASSISTENCIA TÉCNICA REMOTA E
PRESENCIAL, COM ARMAZENAMENTO EM SERVIDOR FÍSICO E EM NUVEM
Dionísio Cerqueira, 20 de outubro de 2021
CÂMARA MUNICIPAL DE D.CERQUEIRA
R.C.O COMUNICAÇÕES - EIRELI ME
CONTRATANTE 				CONTRATADA
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Doutor Pedrinho
Prefeitura
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 47/2021

Publicação Nº 3359778

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 47/2021
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO – SC.
O MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO/SC, inscrito no CNPJ sob nº 79.373.775/0001-62, situado à Rua Brasília, nº 02, Centro, CEP: 89.126000, nesta cidade de Doutor Pedrinho - SC, neste ato representado pelo Prefeito HARTWIG PERSUHN, doravante denominado simplesmente
MUNICÍPIO, e a Empresa MULTI ESPORTES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.418.419/0001-51, situada à Rua Doutor Blumenau, nº
4216, Sala 04, Bairro Encano, cidade de Indaial – SC, CEP: 89.080-001, neste ato representado pelo(a) representante legal, senhor(a)
EOZEMAR DE SOUZA, CPF sob nº 057.851.429-02, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com base no Edital de Pregão Presencial
nº 46/2021, e disposições da Lei Federal nº 10.520/2002, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, do Decreto Municipal nº 56/2015, da Lei
Complementar nº 123/2006 e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as
cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1 - Constitui objeto do presente Contrato a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS
ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO – SC, conforme segue:
LOTE

DESCRIÇÃO

1

SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ARBITRAGEM PARA OS DIVERSOS JOGOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO/SC,
conforme subitens abaixo:

VALOR TOTAL DO LOTE 1: R$ 99.720,00
SUB
ITEM

UNID.

QUANT.

1.1

JOGO

40

1.2

JOGO

4

1.3

JOGO

2

1.4

JOGO

100

1.5

JOGO

30

1.6

JOGO

30

1.7

JOGO

15

1.8

JOGO

4

DESCRIÇÃO DO OBJETO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ARBITRAGEM PARA
JOGOS DA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO COM 2 TEMPOS DE 45
MINUTOS, CONTENDO 01 (UM) ÁRBITRO, 2 (DOIS) ASSISTENTES E 1
(UM) MESÁRIO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ARBITRAGEM PARA
JOGOS DA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO COM 2 TEMPOS DE 45
MINUTOS, CONTENDO 01 (UM) ÁRBITRO FEDERADO, 2 (DOIS) ASSISTENTES E 1 (UM) MESÁRIO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ARBITRAGEM PARA
JOGOS DA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO COM 2 TEMPOS DE 45
MINUTOS, CONTENDO 01 (UM) ÁRBITRO CONFEDERADO, 2 (DOIS)
ASSISTENTES E 1 (UM) MESÁRIO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ARBITRAGEM PARA
JOGOS DA MODALIDADE FUTSAL COM 2 TEMPOS DE 20 MINUTOS CORRIDOS, CONTENDO 2 (DOIS) ÁRBITROS E 1 (UM) MESÁRIO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ARBITRAGEM PARA
JOGOS DA MODALIDADE FUTSAL COM 2 TEMPOS DE 20 MINUTOS CORRIDOS, CONTENDO 1 (UM) ÁRBITRO FEDERADO, 1 (UM) ÁRBITRO E 1
(UM) MESÁRIO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ARBITRAGEM PARA
JOGOS DA MODALIDADE FUTSAL COM 2 TEMPOS DE 20 MINUTOS CRONOMETRADOS, CONTENDO 2 (DOIS) ÁRBITROS E 2 (DOIS) MESÁRIOS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DA MODALIDADE FUTSAL COM 2 TEMPOS DE 20 MINUTOS CRONOMETRADOS, CONTENDO 1 (UM) ÁRBITRO FEDERADO, 1 (UM) ÁRBITRO E
2 (DOIS) MESÁRIOS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ARBITRAGEM PARA
JOGOS DA MODALIDADE FUTSAL COM 2 TEMPOS DE 20 MINUTOS
CRONOMETRADOS, CONTENDO 1 (UM) ÁRBITRO FIFA, 1 (UM) ÁRBITRO
CONFEDERADO E 2 (DOIS) MESÁRIOS.
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VALOR PROPOSTO
UNITÁRIO

TOTAL

R$ 680,00

R$ 27.200,00

R$ 880,00

R$ 3.520,00

R$ 1.400,00

R$ 2.800,00

R$ 230,00

R$ 23.000,00

R$ 330,00

R$ 9.900,00

R$ 290,00

R$ 8.700,00

R$ 390,00

R$ 5.850,00

R$ 1.200,00

R$ 4.800,00
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1.9

JOGO

4

1.10

JOGO

25

1.11

JOGO

20
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ARBITRAGEM PARA
JOGOS DA MODALIDADE FUTSAL COM 2 TEMPOS DE 20 MINUTOS
CRONOMETRADOS, CONTENDO 1 (UM) ÁRBITRO FIFA, 1 (UM) ÁRBITRO
FEDERADO E 2 (DOIS) MESÁRIOS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DA MODALIDADE FUTEBOL SUÍÇO COM 2 TEMPOS DE 25 MINUTOS
CORRIDOS, CONTENDO 2 (DOIS) ÁRBITROS E 1 (UM) MESÁRIO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DA MODALIDADE VOLEIBOL COM 3 SETS DE 25 PONTOS, CONTENDO 1 (UM) ÁRBITRO E 1 (UM) MESÁRIO.
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R$ 950,00

R$ 3.800,00

R$ 230,00

R$ 5.750,00

R$ 220,00

R$ 4.400,00

1.2 - Este instrumento se complementa pelo Edital da Licitação nº 46/2021 e seus Anexos, e guarda conformidade com a Proposta de Preços
vencedora.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
2.1 - Os recursos financeiros para pagamento do objeto deste Contrato correrão a conta de dotações consignadas no Orçamento-Programa
2021 do MUNICÍPIO, como segue:
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E CULTURA
02 – DESPORTO
2018 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR
33903905 – SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
1000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
3.1 - O preço unitário e o valor total deste contrato é aquele previsto no quadro de preços por item da Cláusula Primeira (1.1).
3.1.1 - Somente após 12 (doze) meses da vigência contratual, poderá ser concedido reajuste ao preço do(s) serviço(s), conforme índice
acumulado do INPC/IBGE, mediante solicitação e demonstração pela empresa contratada da ocorrência de efetiva perda inflacionária no
período alusivo e da manutenção de preço competitivo em relação ao preço corrente de mercado.
3.1.2 - Nos preços ofertados na proposta da CONTRATADA já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de impostos, taxas
de qualquer natureza, fretes, transporte, seguros e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel
cumprimento deste instrumento.
3.2 - Os pagamentos se darão da seguinte forma:
3.2.1 - Em relação ao objeto do presente Contrato, o pagamento será realizado ATÉ O 15º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE AO DA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS, mediante apresentação do respectivo documento fiscal (emitido de acordo com as orientações do TCE/SC), devidamente
atestado pelo Gestor/Fiscal do contrato.
3.2.1.1 - Os pagamentos serão realizados através de depósito bancário na Conta Corrente nº 881.591-7, Agência nº 0101 do Banco Viacredi
de titularidade da CONTRATADA, conforme dados informados na Proposta Comercial.
3.2.1.2 - Havendo erro no documento de cobrança, ou qualquer circunstância que desaprove a liquidação da despesa, a CONTRATADA se
obriga a fazer as correções no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, ficando pendente o pagamento até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso quaisquer ônus para o Município de Doutor Pedrinho.
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
4.1 - Os serviços, objeto deste Contrato, deverão ser prestados em local indicado pela Secretaria Municipal de Desporto e Cultura, conforme
as necessidades do MUNICÍPIO, que procederá a solicitação nas quantidades que lhe convier, através de Autorização de Fornecimento - AF,
que será encaminhada dentro do prazo de vigência do Contrato.
4.2 - Os serviços deverão ser exercidos por profissionais com comprovada habilitação, experiência e aptidão, contratados pela licitante
vencedora, que deverá garantir a adequada e plena execução de todas as atividades, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de
Desporto e Cultura.
4.3 - Os profissionais que prestarão os serviços deverão se apresentar com antecedência mínima de 15 (quinze) minutos antes do horário
programado para o início da partida, devidamente uniformizados e equipados com os materiais necessários a execução dos trabalhos.
4.4 - Em caso de W.O. a Equipe de Arbitragem destacada para a prestação dos serviços receberá apenas 50% (cinquenta por cento) do
valor referente àquela partida.
4.5 - Por ocasião do recebimento dos serviços, a Secretaria Municipal de Desporto e Cultura, por intermédio do(a) Gestor(a)/fiscal do contrato designado(a), reserva-se no direito de proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem
em desacordo com as especificações técnicas do objeto licitado, obrigando-se a proponente vencedora a sanar quaisquer irregularidades
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detectadas, observados os prazos contratuais.
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA:
5.1 - O prazo de execução e vigência do presente contrato vigorará a partir da data de sua assinatura estendendo-se por 12 (doze) meses,
podendo ter seu prazo de vigência e execução prorrogado ou renovado mediante termo aditivo, conforme a Lei Federal nº 8.666/93.
5.1.1 - Considerando que a duração do prazo deste Contrato não fica adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, no início
de cada exercício o MUNICÍPIO deverá fazer simples apostilamento ao mesmo para registro das dotações orçamentárias necessárias para
empenho das despesas do respectivo ano, dispensando a celebração de aditamento para esta finalidade.
5.2 - O início dos fornecimentos deve se dar a partir da assinatura deste instrumento, através da emissão da respectiva ordem.
5.3 - Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento. Os prazos serão em dias consecutivos, exceto
quando for explicitamente disposto de forma diferente. Os prazos se iniciam e vencem em dia de expediente normal.
5.4 - O MUNICÍPIO não será obrigado a utilizar ou autorizar a execução de todo quantitativo licitado e/ou contratado, sendo este um estimativo para o período de vigência do contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
6.1 - Sem prejuízo das demais obrigações previstas no Edital da Licitação nº 46/2021 e neste Contrato, a CONTRATADA obriga-se a:
a) Realizar a execução dos serviços, objeto desta licitação, nas especificações contidas no Edital;
b) Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os serviços prestados;
c) Manter, durante a execução do contrato e/ou prestação dos serviços, as mesmas condições de habilitação;
d) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto desta
licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado;
e) Fornecer todo material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, no preço, prazo e forma estipulados na proposta, sendo única responsável pelos mesmos;
f) Fornecer o objeto e/ou prestar os serviços previstos com pontualidade e boa qualidade, dentro dos padrões exigidos, e nos locais contratados;
g) Aceitar que sejam prestados os serviços de forma parcial ou fracionada, conforme necessidades do MUNICÍPIO;
h) Arcar única e exclusivamente com todas e quaisquer despesas decorrentes desta licitação, tais como, despesas de pessoal, transporte,
materiais, hospedagem, seguros de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e quaisquer outros que forem
devidos relativamente à prestação dos serviços e aos seus empregados;
i) A Contratada é a única responsável pelos contratos de trabalho de seus empregados, inclusive eventuais inadimplementos trabalhistas
em que possa incorrer não podendo ser arguida solidariedade do Contratante, nem mesmo responsabilidade subsidiária, não existindo, por
conseguinte vinculação empregatícia entre os empregados da CONTRATADA e o CONTRATANTE;
j) Ressarcir ao MUNICÍPIO do equivalente a todos os danos decorrente de paralisação ou interrupção do fornecimento do objeto, exceto
quando isso ocorrer por exigência do MUNICÍPIO ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias estas devidamente comunicadas
ao MUNICÍPIO no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua ocorrência;
k) Manter seus dados para contato (endereço físico, e-mail e telefones) atualizados perante o MUNICÍPIO;
l) Firmar o contrato resultante desta licitação em até 02 (dois) dias úteis após o recebimento da convocação para fazê-lo, sob pena de decair
do direito de contratar com o Município.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:
7.1 - Além das obrigações já previstas no Edital da licitação e/ou no presente contrato, como o pagamento dos serviços prestados no prazo
e preço previsto neste instrumento, o MUNICÍPIO obriga-se a publicar o resumo do Contrato e dos Aditamentos que houver, na imprensa
local, na forma da Lei.
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES:
8.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará à CONTRATADA às sanções previstas na
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
8.1.1 - A inexecução parcial ou total do Contrato poderá ensejar a suspensão do cadastro da CONTRATADA e/ou a imposição da declaração
de inidoneidade para licitar e contratar com o MUNICÍPIO, cumuladas em ambas as hipóteses, com multa de 0,3% (três décimos por cento)
do valor total do Contrato por dia de atraso na entrega do objeto ou cumprimento de obrigação contratual, até o limite de 10% (dez por
cento) do valor total do Contrato.
8.1.2 - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros créditos, relativo
ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
8.1.3 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
8.1.4 - Os pagamentos referentes a serviços que estejam sendo objeto de discussão em Processo Administrativo ficarão suspensos até a
conclusão do mesmo.
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CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO:
9.1 - A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências estabelecidas neste instrumento e/ou na Lei
nº 8.666/93.
9.1.1 - O MUNICÍPIO poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93.
9.1.2 - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93, não cabe a CONTRATADA direito a qualquer
indenização.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA COBRANÇA JUDICIAL:
10.1 - As importâncias devidas pela CONTRATADA em razão de multas impostas pela inexecução deste instrumento serão cobradas através
de processo de execução, constituindo este Contrato em título executivo extrajudicial, ressalvando-se a possibilidade de cobrança direta,
mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:
11.1 - Para efetuar a gestão e fiscalização deste Contrato, pelo MUNICÍPIO, fica designado o Secretário Municipal de Desporto e Cultura.
11.2 - Fica nomeado(a) como preposto da CONTRATADA para o presente contrato o(a) Sr.(a) Eozemar de Souza, o(a) qual poderá ser
contatado(a) através do telefone (47) 98455-2390, e e-mail contato@amdseguros.com.br, e-mail este que será utilizado para todos os atos
referentes a execução deste Contrato, inclusive para citações e intimações em caso de instauração de Processo Administrativo.
11.2.1 - Qualquer mensagem encaminhada ao e-mail fornecido pela CONTRATADA será considerada como recebida para todos os fins e
efeitos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO:
12.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Timbó – Santa Catarina, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surta os devidos
fins e efeitos legais.
Doutor Pedrinho (SC), 20 de outubro de 2021.
MUNICÍPIO CONTRATADA
HARTWIG PERSUHN – Prefeito EOZEMAR DE SOUZA
GESTOR/FISCAL DO CONTRATO
Secretário Municipal de Desporto e Cultura
Exame e aprovação da minuta deste Contrato pela Assessoria Jurídica (Parágrafo Único do Art. 38 da Lei nº 8.666/93):
MARCOS GADOTTI
Advogado - OAB/SC 9.390

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE BEM PÚBLICO

Publicação Nº 3359433

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE BEM PÚBLICO
Por este instrumento público de Termo de Autorização de Uso, de um lado o MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 79.373.775/0001-62, com sede na Rua Brasília, nº 02, Centro, CEP. 89126-000, na cidade de Doutor
Pedrinho – SC, neste ato representado pelo Prefeito HARTWIG PERSUHN, doravante denominado MUNICÍPIO, e de outro lado a empresa
ANNA PAULA BODIGHEIMER WOLLINGER 11254109900 (Moto Noiva Produções), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n°
42.883.749/0001-74, com sede na Rodovia Estadual SC 477, s/nº, Bairro Benedito Alto, CEP. 89126-000, na cidade de Doutor Pedrinho – SC,
doravante denominada de AUTORIZADA, celebram o presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO que reger-se-á pela Lei Complementar
Municipal nº 143, de 27/06/2018, devidamente autorizado pelo Decreto Municipal nº 54, de 04/10/2021, mediante as seguintes cláusulas
e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1 - Constitui objeto do presente Termo a Autorização Gratuita de Uso das instalações do Centro de Eventos “Cidade de Doutor Pedrinho”,
e áreas contíguas, situado na Rua Pioneiros, nº 150, Centro, CEP. 89126-000, na cidade de Doutor Pedrinho – SC, matriculado sob n° R
3442 do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Timbó/SC, para a AUTORIZADA, conforme autorização concedida pelo Decreto
Municipal nº 54, de 04/10/2021, fundamentado na Lei Complementar Municipal nº 143, de 27/06/2018.
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1.2 - A presente Autorização Gratuita de Uso tem como finalidade exclusiva autorizar o uso do espaço físico, estrtura coberta e respectivas
instalações do Centro de Eventos “Cidade de Doutor Pedrinho”, especialmente para a realização do 2º Encontro de Motos – Moto Noiva - em
nosso Município, nos dias 13 e 14/11/2021, como forma de apoio e incentivo ao turismo e lazer no Município.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE PREVENÇÃO:
2.1 - Considerando a necessidade de prevenir e mitigar o risco de transmissão da COVID-19 na realização do evento, levando-se em consideração a categorização de risco estabelecida pela Matriz de Risco Potencial Regional, deverá ser observado pela AUTORIZADA as normas
e requisitos das Portarias e Normativas estaduais e municipais, inclusive difundindo a obrigatoriedade do uso de máscara e alcool em gel
70% e da necessidade de distanciamento social e/ou não aglomeração no evento ou nos arredores.
2.2 - A Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social também realizará a fiscalização do evento durante toda a sua duração, podendo
aplicar eventuais punições por descumprimento das regras sanitárias estabelecidas, inclusive promovendo a paralisação do evento, em caso
de insistência no descumprimento por parte da organização ou dos participantes.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRECARIEDADE, GRATUIDADE E PROVISORIEDADE DA AUTORIZAÇÃO DE USO:
3.1 - A presente Autorização é concedida gratuitamente, com o fim de incentivar a promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do
turismo e lazer em nossa cidade, com fundamento no artigo 20 da Lei Complementar Municipal nº 143, de 27 de junho de 2018, em caráter
precário (podendo a Administração revogá-la e/ou modificá-la a qualquer momento) e reger-se-á pelas condições estabelecidas na referida
lei e no Decreto nº 54, de 04/10/2021.
3.2 - Caso o bem imóvel não seja utilizado para o fim estabelecido no presente termo, a autorização fica automaticamente revogada e o
bem retornará de imediato ao domínio do MUNICÍPIO.
3.3 - Finda ou revogada a autorização, o imóvel retornará ao MUNICÍPIO, não tendo a AUTORIZADA direito a qualquer espécie de indenização.
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DO(S) BEM(NS) AUTORIZADO(S) PARA USO:
4.1 – A AUTORIZADA declara que o bem descrito no item 1.1 da Cláusula Primeira deste instrumento, encontra-se em ótimo estado de
conservação e perfeitas condições de uso, responsabilizando-se por sua guarda e devolução nas mesmas condições.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:
5.1 - É obrigação do MUNICÍPIO:
a) Ceder gratuitamente a AUTORIZADA o uso do bem descrito no item 1.1 da Cláusula Primeira deste instrumento para as finalidades mencionadas no item 1.2 da mesma Cláusula;
b) Fiscalizar e acompanhar o processo de cedência por meio de sua Secretaria Municipal de Desporto e Cultura;
c) Disponibilizar para os dias do evento (13 e 14/11/2021) uma ambulância com motorista para transporte de eventuais pacientes;
d) Exercer a fiscalização do evento durante toda a sua duração, podendo aplicar eventuais punições por descumprimento das regras sanitárias estabelecidas, inclusive promovendo a paralisação do evento, em caso de insistência no descumprimento por parte da organização
ou dos participantes.
5.2 – O MUNICÍPIO fica isento de qualquer responsabilidade civil ou criminal por danos, sinistros ou acidentes durante a realização do evento, quer seja no imóvel objeto da Autorização de Uso ou nas adjacências, inclusive se envolvendo participantes de atrações, organizadores,
terceiros ou o público em geral.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA AUTORIZADA:
6.1 – Além das obrigações legalmente estabelecidas, e demais previstas neste instrumento, também será obrigação da AUTORIZADA:
a) Receber e aceitar o bem descrito no item 1.1 da Cláusula Primeira mediante assinatura do presente instrumento, zelando por sua conservação e integridade;
b) Utilizar o bem imóvel em conformidade com o descrito no item 1.2 da Cláusula Primeira deste instrumento, sob pena de imediata rescisão
do presente Termo;
c) Providenciar as licenças, os alvarás e/ou autorizações necessárias para a realização do referido evento, bem como efetuar o pagamento
de qualquer taxa, imposto ou encargo e salário de profissionais contratados para trabalhar no evento;
d) Zelar pela guarda do bem, comunicando ao MUNICÍPIO a ocorrência de eventuais danos envolvendo o mesmo, bem como responsabilizando-se pelo conserto dos danos e/ou sua indenização integral;
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e) Responsabilizar-se por toda organização do evento, contratação e pagamento das atrações, segurança, locação ou disponibilização de
áreas de camping e estacionamento, venda de bebidas e alimentação, etc., bem como pela publicidade e divulgação, além da captação de
patrocínio privado e/ou cobrança de ingressos para custeio das despesas previstas.
6.2 - A AUTORIZADA fica exclusivamente responsável por eventuais perdas e danos causados a terceiros durante ou em razão da realização
do evento, bem como ao patrimônio do MUNICÍPIO, além de responsabilizar-se pela contratação e pagamento de seguro.
6.3 – A AUTORIZADA deverá observar eventual direito de terceiros, seja em relação ao espaço interno do Centro de Eventos “Cidade de
Doutor Pedrinho”, seja em relação ao uso da via pública para acesso à propriedade de particulares.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA
7.1 - O presente termo vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) dias, iniciando-se na data de sua assinatura e podendo ser renovado, por igual
período, por comum acordo entre as partes.
7.2 - O presente termo poderá ser rescindido antes do prazo ajustado, desde que a parte interessada comunique a outra com no mínimo 3
(três) dias de antecedência.
CLÁUSULA OITAVA – DO FORO:
8.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Timbó - SC, para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas decorrentes do presente Termo de Autorização de Uso.
E, por estarem as partes justas e acordadas, assinam o presente Termo de Autorização de Uso em três vias de igual teor e forma.
Doutor Pedrinho - SC, 04 de outubro de 2021.
MUNICÍPIO
HARTWIG PERSUNH
Prefeito do Município de Doutor Pedrinho - SC
AUTORIZADA
ANNA PAULA BODIGHEIMER WOLLINGER 11254109900
CNPJ n° 42.883.749/0001-74
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E CULTURA
Airton Dalpiaz Filho – Secretário Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO-AMBIENTE E TURISMO
Ari Aurélio Buzzi – Secretário Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manoel Volnei Floriano – Secretário Municipal
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Entre Rios
Prefeitura
DECRETO N. 122/2021

Publicação Nº 3359154

DECRETO N. 122/2021
DE 20 DE OUTUBRO DE 2021
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por Excesso de Arrecadação no Orçamento do Município e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ENTRE RIOS, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do
Município de Entre Rios e autorização contida na Lei Municipal nº 805/2020 de 14 de dezembro de 2020.
DECRETA
Art. 1º 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar pelo Excesso de Arrecadação do Município, Lei Municipal nº 805/2020 de 14 de dezembro de 2020, no valor de R$ 199.500,00 (cento e noventa e nove mil e quinhentos reais) conforme discriminação abaixo:
Órgão: 15.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 15.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj/Ativ: 2.034 – Manutenção das Atividades da Saúde
Despesa: 3.3.90.00.00 (6) – 0.1.78.0000– Aplicações Diretas... R$ 199.500,00
Art. 2º Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes das seguintes dotações orçamentárias.
Excesso de Arrecadação referente ao Incremento do PAB, referente às propostas nº 36000376672202100 e 36000376673202100, portaria
nº 1296 do dia 22/06/2021, emenda nº 37860001 e 28550016, nº processo de pagamento 25000.153531/2021-68, localização do processo
de pagamento DIPAG/FNS em 18/10/2021, conforme consta no portal do Fundo Nacional Saúde (FNS).
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito, 20 de outubro de 2021.
JOÃO MARIA ROQUE
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 123/2021

Publicação Nº 3359150

DECRETO Nº 123/2021
DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
“DISPÕE SOBRE MEDIDAS RESTRITIVAS DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 NO ÂMBITO ESCOLAR MUNICIPAL DE ENTRE
RIOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
JOÃO MARIA ROQUE, Prefeito de Entre Rios, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente, e;
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde conceitua a COVID-19 como doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e que ela apresenta
quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves;
CONSIDERANDO o aumento de casos confirmados por Covid-19, em especial pela nova variante (Delta) e a necessidade do emprego urgente de medidas restritivas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação do
vírus Covid-19, principalmente nas escolas municipais de Entre Rios;
CONSIDERANDO o recente aumento de casos, especialmente junto a servidores e alunos da rede municipal de ensino, de acordo com dados
divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde e ainda, informações da Secretaria Municipal de Educação, sendo premente a necessidade
de isolamento social escolar, bem como medidas de acautelamento nos cuidados pessoais, de orientação e afastamento social, no âmbito
escolar, a fim de evitar o contágio com o vírus COVID-19.
CONSIDERANDO a possibilidade de integração escolar on line, o que de forma segura, não acarretará prejuízo escolar aos alunos da rede
municipal, bem como no âmbito do território do município, considerando a capacidade da transmissão e compartilhamento de conhecimento
dos professores para com seus alunos;
CONSIDERANDO ainda, que a campanha de vacinação contra a covid-19, não atingiu ainda em sua plenitude, os alunos da rede municipal
de ensino;
CONSIDERANDO que, neste período de vigência do decreto (de 21/10 à 02/11/2021) está abarcado por diversas datas comemorativas
(28/10 – dia do servidor público, dia 01/11, ponto facultativo, dia 02/11, feriado pelo dia dos finados), reduz maiores danos ao ano letivo e
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por consequência, ao aprendizado dos alunos;
CONSIDERANDO também, que havendo descarte dos casos dado como suspeitos (negativados), o presente decreto poderá ser revogado,
antes mesmo da data final;
CONSIDERANDO que é DEVER de todos os munícipes, comércio, órgãos públicos e privados, o cuidado e a medidas necessárias para combater a disseminação e contágio do COVID-19;
CONSIDERANDO por fim, que o presente decreto é voltado para a rede de ensino, e dependendo do comportamento e evolução do vírus
COVID-19, poderá ser também ampliado para todo o território municipal;
DECRETA:
Art. 1º. Ficam determinadas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do corona vírus (COVID-19) em toda a rede de ensino municipal de Entre Rios.
Parágrafo único. As medidas indicadas nesse Decreto estão devidamente alinhadas com as portarias vigentes emitidas pelo Estado de Santa
Catarina.
Art. 2º. Diante da necessidade da continuidade do distanciamento social, a fim de evitar o contágio decorrente do Covid-19, fica SUSPENSAS
as aulas presenciais no território do município de Entre Rios, a partir de 21 de outubro de 2021 até o dia 02 de novembro de 2021, considerando o período para vazio sanitário de 14 dias, devendo retornar as atividades normais dia 03 de novembro de 2021.
§1º - A suspensão das aulas presenciais ocorrerá na rede pública municipal, considerando que o transporte escolar compartilhado com a
rede estadual, permanecerá para alunos da rede estadual.
§2º - As atividades escolares DEVERÃO neste período ser administrada pela via on line, nos moldes já utilizados até então, visando minorar
o quanto possível o prejuízo à educação dos alunos;
Art. 3º. Com relação às medidas de segurança:
I – Permanece obrigatório o uso de máscara facial de proteção individual em todo o território do município de Entre Rios, por todos os
indivíduos que transitarem em via pública ou que adentrarem a quaisquer estabelecimentos públicos ou privados.
a) O uso de máscara é obrigatório pela população, por agentes públicos, prestadores de serviços e particulares, por contribuintes, clientes,
consumidores, fornecedores, empregados e colaboradores.
b) o distanciamento social deverá ser observado, além da rede municipal de ensino, por toda a população, ainda que já vacinada pela primeira e segunda dose ou dose única da vacina contra a COVID-19.
II – Em relação ao comércio em geral, varejista, atacadista, galerias, centros comerciais e supermercados, fica recomendado a observância
do distanciamento social, uso de mascara, álcool em gel e de todas as precauções para com a COVID-19.
Art. 4º. Em constante vigilância, a Administração Municipal toma a decisão que se apresenta, buscando ainda maiores detalhes sobre o
relatório e número de infectados no município de Entre Rios, especialmente na rede municipal de ensino, e que de acordo com esses dados,
poderão ser tomadas outras decisões, todas visando diminuir o contágio pelo COVID-19.
Art. 5º. O controle do comércio em geral, inclusive a higienização das mãos e conferência do uso de máscaras deve ocorrer de acordo com
o próprio estabelecimento, nos moldes anteriores, orientando os usuários dos métodos de prevenção e segurança epidemiológica;
Art. 6º. Todos os demais órgãos que compõe a administração pública, seguirá com seu atendimento normal, DEVENDO ser observadas todas
as regras de distanciamento social, usos de mascaras, álcool em gel e demais medidas necessárias.
Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Registre e Publique-se.
De Florianópolis para Entre Rios/SC, 20 de outubro de 2021.
JOÃO MARIA ROQUE
Prefeito

EDITAL 058/2021 - PMER

Publicação Nº 3358870
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D459B09E06FE7D470729C772AED9B4C9BA13650D

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2021- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2021 - PMER

1 - PREÂMBULO
1.1 - O Município de Entre Rios, Estado de Santa Catarina, através do Prefeito Municipal Sr. JOAO MARIA ROQUE, comunica que realizará
licitação na modalidade Pregão Presencial, pelo critério do MENOR PREÇO POR LOTE, tendo por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURAS AQUISIÇÕES DE ARTEFATOS DE CIMENTO DE ACORDO COM “ANEXO I” DESTE EDITAL sendo Paver e Meio-Fio, cujo processamento, direção e julgamento serão realizados pelo Pregoeiro, constituída pelo Decreto 9/2021, em conformidade com os preceitos da
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666, de 21 de e 1993, com suas alterações, demais
legislação pertinentes, bem como as condições adiante fixadas.
1.2 - O recebimento dos Envelopes 01 e nº 02, contendo, respectivamente, as propostas de preços e a documentação de habilitação dos
interessados, dar-se-á até as 08h:30min (horário oficial de Brasília) do dia 03 de novembro de 2021, no Setor de Protocolo desta Prefeitura,
na Rua Pergentino Alberici, nº 152, centro da cidade de Entre Rios/SC.
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1.3 - A abertura dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL, dar-se-á a partir das 08h:45min (horário oficial de Brasília) 03 de novembro
de 2021 em sessão pública, realizada na Sala de Licitações da Prefeitura de Entre Rios, situada no endereço citado no item 1.2.
1.4 - Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e documentação fora do prazo estabelecido neste Edital.
Entre Rios, SC, 20 de outubro de 2021.
Joao Maria Roque
Prefeito Municipal

EDITAL 059/2021 - PMER

Publicação Nº 3359134
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6D18CE9F5A8D62E4894B67D21C08DFC64CE881ED

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 059/2021 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 043/2021 - PMER

“Licitação exclusiva para Micro e Pequenas empresa, com base legal na lai 123/2006 e 147/2014”
Aplicação do § 3º Artigo 48 lei 123/2006, preferencia de contratação de empresa local em até 10%, sobre as demais.
1 - PREÂMBULO
1.1 - O Município de Entre Rios, Estado de Santa Catarina, através do Prefeito Municipal Sr. JOAO MARIA ROQUE, comunica que realizará
licitação na modalidade Pregão Presencial, pelo critério do MENOR PREÇO UNITARIO, tendo por finalidade a AQUISIÇÃO DE CESTAS DE
NATAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, cujo processamento, direção e julgamento serão realizados pelo
Pregoeiro, constituída pelo Decreto Municipal nº. 009/2021, em conformidade com os preceitos da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho
de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, demais legislação pertinentes,
bem como as condições adiante fixadas.
1.2 - O recebimento dos Envelopes nº. 01 e nº. 02, contendo, respectivamente, as propostas de preços e a documentação de habilitação dos
interessados, dar-se-á até as 10h:00min (horário oficial de Brasília), do dia 03 de novembro de 2021, no Setor de Protocolo desta Prefeitura,
na Rua Pergentino Alberici, nº. 152, centro da cidade de Entre Rios/SC.
1.3 - A abertura dos Envelopes nº. 01 – PROPOSTA COMERCIAL, dar-se-á a partir das 10h:10min (horário oficial de Brasília), do dia 03 de
novembro de 2021 em sessão pública, realizada na Sala de Licitações da Prefeitura de Entre Rios/SC, situada no endereço citado no item
1.2.
1.4 - Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e documentação fora do prazo estabelecido neste Edital;
Entre Rios, SC, 20 de outubro de 2021.
JOAO MARIA ROQUE
Prefeito Municipal
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Ermo
Câmara Municipal
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO Nº 4/2021

Publicação Nº 3358575

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO Nº 004/2021
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Ermo/SC, inscrito no CNPJ sob o nº 08.771.379/0001-45, com sede à Avenida Pedro Simon, 706, Centro, neste
Município, representado por Claudionor de Souza, CPF nº. 912.495.119-68
CONTRATADO: Joice Ramos Pereira, brasileira, portadora do CPF nº. 041.502.999-60 Carteira de identidade nº. 4.070.933 SSP - SC, residente e domiciliada na Avenida Nereu Ramos, nº 494, Centro – município de Sombrio – SC.
Regime Jurídico: Regime Especial de Contratação Temporária
Fundamento Legal: Lei complementar 002/2005
Motivo: Contratação Temporária no cargo de Contador para atuar na Câmara Municipal de Ermo, através do processo seletivo 01/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JORNADA E LOCAL DE TRABALHO
A jornada de trabalho do CONTRATADO será de 8 horas semanais, prestada conforme o cronograma de atividades necessárias para Câmara
Municipal de Ermo.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO
Pelo serviço acima mencionado e prestado, o CONTRATADO perceberá a quantia de R$: 2.205,26 (dois mil duzentos e cinco reais e vinte e
seis centavos), por mês, pagos em moeda corrente nacional, até o quinto dia útil do mês.
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO
O presente contrato vigorará a partir 15/10/2021 até 14/10/2023, duração estabelecida no edital do processo seletivo 01/2021.
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Erval Velho
Câmara Municipal
EXTRATO - PROJETO DE LEI Nº 017 DE 18 DE OUTUBRO DE 2021 - AUTORIZA O PAGAMENTO DE DESPESAS
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Publicação Nº 3358601

EXTRATO
PROJETO DE LEI Nº 017 DE 18 DE OUTUBRO DE 2021
"AUTORIZA O PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.”
Demais documentos do referido Projeto podem ser acessados através do Link: https://www.camaraervalvelho.sc.gov.br/proposicoes/Projeto-de-Lei/2021/1/0/223

PEDIDO DE LICENÇA DA VEREADORA ADRIANA GALHOTTO DOS SANTOS

Publicação Nº 3358356

PEDIDO DE LICENÇA
Autoria: Vereadora Adriana Galhotto dos Santos
20 de outubro de 2021
Excelentíssimo Senhor Presidente,
ADRIANA GALHOTTO DOS SANTOS, vereadora pelo MDB, com assento nesta Egrégia Casa Legislativa, com fulcro no Art. 42, III da Lei
Orgânica do Município de Erval Velho – SC e Art. 91, II do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, vem perante Vossa
Excelência requerer
PEDIDO DE LICENÇA
Para tratar de assuntos de interesses particulares pelo período de 30 (trinta) dias, ou seja, de 01 à 30 de novembro de 2021.
Outrossim, requer a Vossa Excelência, que este pedido seja levado à apreciação do plenário em caráter homologatório conforme dispõe o
§ 1º do Art. 91 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores.
Nestes termos,
Pede e Espera Deferimento,
Erval Velho – SC em 20 de outubro de 2021.
Adriana Galhotto dos Santos
Vereadora do MDB
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 015 DE 29 DE SETEMBRO DE 2021 - APRESENTADO COMO COMPLEMENTAR
EM 20/10/2021 - DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES CLANDESTINAS OU IRREGULARES NA
FORMA QUE ESPECÍFICA, REGULAMENTANDO O ARTIGO 20º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 29º DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 071

Publicação Nº 3358431

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO
Mensagem do Projeto de Lei Complementar n°015, de 29 de setembro de
2021.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
O incluso Projeto de Lei Complementar que ora encaminhamos a
apreciação dessa Colenda Casa Legislativa objetiva a regularização das
edificações clandestinas ou irregulares iniciadas ou executadas anteriormente à
data de publicação da Lei Complementar nº 071, de 28 de novembro de 2016.
Em 2019, foi promulgada a Lei Complementar nº 86/2019, no entanto
tinha vigência de apenas 24 (vinte e quatro) meses. Considerando que ainda
existem construções clandestinas e para que se possa continuar com o trabalho
de regularização de maneira legal, é imperiosa a aprovação do presente Projeto
de Lei, o qual versa sobre a vigência da Norma, bem como propõe adequações
necessárias para o melhor andamento da situação supracitada.
Assim sendo contamos com a colaboração dos Nobres Edis na aprovação
deste Projeto de Lei, ao qual solicitamos que seja apreciado em Regime de
Urgência.
Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina,
em 29 de setembro de 2021.

Severino Jaime Schmidt
Prefeito Municipal

E-mail: administracao@ervalvelho.sc.gov.br
Rua Nereu Ramos, nº 204 Fone/Fax: (0**49) 3542.1222
89613-000
ERVAL VELHO
Santa Catarina
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Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº015 DE 29 DE SETEMBRO DE
2021
DISPÕE
SOBRE
A
REGULARIZAÇÃO
DE
CONSTRUÇÕES CLANDESTINAS OU IRREGULARES
NA FORMA QUE ESPECÍFICA, REGULAMENTANDO O
ARTIGO 20º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO
29º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 071, DE 28 DE
NOVEMBRO DE 2016.
SEVERINO JAIME SCHIMIDT - Prefeito do Município de ERVAL VELHO Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, coloca para
apreciação e aprovação o seguinte Projeto de Lei Complementar:
Art. 1º Fica o Município de Erval Velho, através do Chefe do Poder Executivo,
autorizado a regularizar as edificações clandestinas ou irregulares iniciadas
ou executadas anteriormente à data de publicação da Lei Complementar nº
071, de 28 de novembro de 2016, edificadas em desconformidade com os
limites urbanísticos estabelecidos no plano diretor e zoneamento municipal,
desde que apresentem condições mínimas de higiene, segurança,
estabilidade, salubridade e habitabilidade.
§ 1º As características construtivas relativa às condições mínimas de higiene,
segurança, estabilidade, salubridade e habitabilidade de que trata este artigo
serão determinadas através de laudo técnico pericial elaborado por
profissional da área, contratado pelo requerente.
§ 2º Para efeitos do que trata o caput deste artigo, considera-se:
I - construção irregular: aquela cuja licença foi expedida pelo Município,
porém, executada total ou parcialmente em desacordo com o projeto
aprovado;
II - construção clandestina - obra feita sem prévia aprovação do projeto ou
sem alvará de licença; e

E-mail: administracao@ervalvelho.sc.gov.br
Rua Nereu Ramos, nº 204 Fone/Fax: (0**49) 3542.1222
89613-000
ERVAL VELHO
Santa Catarina
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Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO
III - construção clandestina parcial: aquela correspondente à ampliação de
construção legalmente autorizada, porém, sem licença do Município.
Art. 2º São passíveis de regularização somente as edificações que
apresentarem as seguintes irregularidades:
I - Janelas a menos de 1,50m do imóvel vizinho, acompanhada de declaração
de anuência dos vizinhos afetados;
II - Recuos frontais;
III - Afastamentos laterais e fundos;
IV - Taxa de ocupação;
V - Número de vagas para garagem/estacionamento;
VI - Gabarito;
VII - Área não edificável em rodovias – observada a Legislação Federal,
Estadual ou Municipal aplicável ao caso.
§1º Nos casos de regularização de recuos frontais, os requerimentos
referentes aos imóveis situados em vias arteriais, coletoras e de integração
regional definidas no Mapa do Sistema Viário Urbano, serão submetidos a
análise e ao parecer do responsável técnico do Setor de Engenharia, que por
sua vez, poderá requerer a análise e parecer do Conselho Municipal da
Cidade (CONCIDADE) de Erval Velho.
§ 2º Nos casos de regularização em que a municipalidade entenda que poderá
gerar grande impacto negativo urbanístico local, deverá encaminhar para
análise do CONCIDADE de Erval Velho.
Art. 3º Não serão passíveis de regularização, para os efeitos desta Lei
Complementar, as edificações que:
I - apresentarem irregularidades não previstas no art. 2º desta Lei
Complementar;
II - estejam localizadas em logradouros ou terrenos públicos;
III - estejam localizados em faixas não edificáveis junto a lagos, rios, córregos,
fundo de vale, faixas de escoamento de águas pluviais, galerias,
E-mail: administracao@ervalvelho.sc.gov.br
Rua Nereu Ramos, nº 204 Fone/Fax: (0**49) 3542.1222
89613-000
ERVAL VELHO
Santa Catarina
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canalizações, linhas de transmissão de energia de alta tensão, ZCA (Zona de
Conservação Ambiental), ZPP (Zona de Preservação Permanente);
IV - que possuam desconformidade com a Legislação Federal ou Estadual,
não sanável.
Parágrafo único. Todas as obras irregulares que por suas características
construtivas resultem comprometimento da estrutura restante ou ofereçam
risco aos imóveis e logradouros confrontantes, não serão e não poderão ser
objeto de adequações ou ampliações.
Art. 4º A regularização das construções de que trata esta Lei Complementar
dependerá, além de atender ao disposto na legislação federal, estadual e
municipal, e aos procedimentos administrativos para aprovação de projetos e
licenciamento de obras do Município de Erval Velho, da apresentação pelo
proprietário ou cessionário do imóvel dos seguintes documentos:
I - Requerimento do interessado, junto ao Setor de Protocolo, apresentando,
além dos projetos e da documentação padrão, os seguintes documentos:
a) anotação de Responsabilidade Técnica - ART com Laudo Técnico e
regularização da obra conforme a Norma Técnica, NBR 13752, informando as
condições da edificação;
b) três (3) fotos da edificação, mostrando os recuos, afastamento do imóvel,
apresentando quando possível, as desconformidades com a lei de uso e
ocupação do solo.
II - cópia da notificação emitida por Fiscal de Obras do Município ou cópia do
parecer técnico emitido pelo setor responsável pela análise de projetos da
Prefeitura, quando houver;
III - comprovante de que a construção foi iniciada ou executada, ou que de
qualquer forma seja existente anteriormente à vigência da Lei Complementar
nº 071/2016, sendo aceitos comprovantes de luz e água, alvará de
funcionamento de atividade econômica, cadastro imobiliário do IPTU ou
qualquer documento público ou particular digno de fé;
IV - Termo de Declaração de Responsabilidade;
E-mail: administracao@ervalvelho.sc.gov.br
Rua Nereu Ramos, nº 204 Fone/Fax: (0**49) 3542.1222
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V - Certidão junto ao Cartório de Registro de Imóveis ou outro documento
hábil que comprove a propriedade ou a posse do imóvel sob o qual foi
realizada a construção a ser regularizada;
VI - Certidão Negativa de Tributos Municipais relativo ao imóvel;
VII - projeto arquitetônico da edificação, constando:
a) planta de situação;
b) planta de locação constando, no mínimo, as cotas da situação real da
edificação sobre o lote e planilha de áreas da mesma;
c) planta baixa de todos os pavimentos da edificação;
d) dois (02) cortes, passando por locais que melhor identifiquem toda a
edificação;
e) no selo de identificação de cada prancha: "REGULARIZAÇÃO DE OBRA,
CONFORME LEI COMPLEMENTAR (...)";
f) para edificações que não sejam unifamiliares, o requerente deverá atender
as Normas do Corpo de Bombeiros, relativo à aprovação de projetos de
prevenção contra incêndio;
g) quadro estatístico demonstrando claramente a área relativa à não
conformidade com a Lei de Zoneamento Municipal.
VIII - comprovante de recolhimento da compensação (integral ou primeira
parcela) correspondente à regularização da obra, a ser apresentado à
Secretaria de Administração e Finanças, antes da data de emissão do alvará
de regularização.
IX - Termo de Compromisso de Regularização;
X - Anuência da Sociedade Condominial, quando for o caso.
§ 1º Constatada a qualquer tempo divergências nas informações ou
discrepância nos valores recolhidos, o interessado será notificado a saná-los
ou a prestar esclarecimentos no prazo de trinta (30) dias, sob pena de ser
tornada nula a regularização da edificação e aplicadas as sanções cabíveis
conforme previsto na Lei Complementar nº 071/2016.
§ 2º Para a solicitação de habite-se serão exigidos a documentação
estabelecida na Lei nº 071/2016, inclusive o atestado de aprovação de vistoria
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para habite-se expedido pelo Corpo de Bombeiros relativo aos projetos de
prevenção de incêndio, exceto para residências unifamiliares.
§ 3º Se o interessado na regularização da obra já tenha protocolado pedido
de licença para construir, deverá requerer, no Protocolo, a sua substituição
por novo pedido em que conste o requerimento de regularização, além dos
documentos indicados no art. 4º da presente Lei Complementar e o recibo de
pagamento das taxas respectivas e o número do protocolo do processo a ser
substituído.
§ 4º Para regularizar obra construída com Alvará de Construção, porém, em
desacordo com o Projeto Aprovado, o solicitante deverá requerer no
Protocolo, a aprovação do projeto com o requerimento de regularização,
apresentando, além dos documentos indicados no art. 4º da presente Lei
Complementar, as vias originais do Alvará de Construção e dos Projetos
Aprovados, para cancelamento.
Art. 5º As regularizações que dizem respeito a recuo frontal, afastamentos
laterais/fundos,

taxa

de

ocupação,

número

de

vagas

para

garagem/estacionamento, gabarito e índice de aproveitamento somente
serão efetivadas mediante o pagamento de compensações correspondente a
50% de uma Unidade de Fiscal de Referência Municipal (UFRM) por m²
(metro quadrado), obedecidos aos seguintes critérios:
§ 1º Para os casos de edificações situadas em terrenos de esquina ou com
mais de uma frente, considerar-se-á testada principal aquela definida na
matrícula do Cartório de Registro de Imóveis como "frente" ou na ausência
desta, o acesso principal do estabelecimento (porta de entrada).
§ 2º Na ocorrência da situação definida no § 1º, deste artigo, aplicar-se-á, para
efeitos de cálculo, a seguinte regra:
I - calcular-se-á, primeiramente, a compensação incidente sobre a testada
principal; e
II - calcular-se-á, em seguida, a multa relativa às demais frentes, excetuandose a área do terreno já abrangida na primeira apuração.
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§ 3º O valor referente à compensação poderá ser parcelado em até doze (12)
parcelas iguais e mensais, de acordo com as previsões legais quanto a
reajuste, juros e multas sendo valor mínimo da parcela de um terço (1/3)
Unidade de Fiscal de Referência Municipal (UFRM), conforme estabelece o
artigo 223 da Lei Complementar nº 027/2009 (Código Tributário Municipal).
§ 4º Nos casos de infrações em mais de um item especificado neste artigo,
as compensações serão calculadas de forma cumulativa.
§ 5º Os recursos provenientes das compensações instituídas pela presente
Lei Complementar deverão ser aplicados obrigatoriamente em conta bancária
específica e serão utilizados para melhoria da infraestrutura urbana, melhoria
ambiental, política habitacional de interesse social, instrumentalização dos
setores e capacitação dos servidores que trabalham com questões
urbanísticas.
§ 6º Fica vedada a utilização dos recursos provenientes das compensações
previstas nesta Lei Complementar em finalidade diversa daquelas previstas
no § 5º deste artigo.
Art. 6º Os processos e as notificações, de que trata essa Lei Complementar,
para regularização de edificação em andamento no Município na data da
publicação desta Lei Complementar poderão ser analisados segundo os
parâmetros nesta estabelecidos, desde que haja manifestação expressa do
interessado, além da apresentação dos documentos previstos no art. 4º.
Art. 7º As regularizações das construções localizadas em vias não
oficializadas, loteamentos ou desmembramentos não aprovados pelo Poder
Público Municipal, dependerão de prévia regularização do parcelamento do
solo, observada a legislação vigente.
Art. 8º A regularização de que trata esta Lei Complementar não implica no
reconhecimento pelo Município do direito de propriedade.
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Art. 9º Em caso de inadimplemento parcial do parcelamento realizado nos
termos do art. 5º, § 3º desta Lei Complementar, o saldo devedor deverá ser
inscrito em dívida ativa.
Art. 10° Os processos não concluídos por omissão do requerente durante a
vigência da presente Lei Complementar serão indeferidos e arquivados, não
gerando direito à devolução do valor já pago ao Município.
Art. 11° O Alvará de Regularização de Obra emitido pelo Município é
reconhecido como de Edificação com todos os efeitos jurídicos deste, ex tunc
desde a data que comprovadamente existia a edificação.
Art. 12° A existência em arquivos do Município de projetos arquitetônicos,
estruturais, hidrossanitários, elétricos ou quaisquer outras categorias de
projetos de engenharia com carimbo, declaração ou qualquer forma de
registro de aprovação pelo Município, anterior a vigência da Lei
Complementar nº 071/2016, mesmo que incompleto, presume a regularidade
da obra e dispensa o processo de regularização de que trata esta lei, podendo
ser emitido Alvará de Regularização.
Art. 13° Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação desta Lei
Complementar serão utilizados recursos do orçamento municipal vigente.
Art. 14° Esta Lei Complementar terá validade de sessenta (60) meses,
contados a partir de sua vigência, cessando seus benefícios após esse prazo.
Art. 15° Os requerimentos de que trata esta Lei Complementar possuem
modelos estabelecidos em anexo.
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Art. 16° Revogam-se todas as disposições em contrário, em especial
eventuais contradições contidas na Lei Complementar nº 86, de 08 de julho
de 2019.
Art. 17° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em
de 29 de setembro de 2021.

Severino Jaime Schimidt
Prefeito Municipal
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ANEXO I - Modelos de Requerimentos
MODELO I ALVARÁ DE REGULARIZAÇÃO/LEI COMPLEMENTAR
Nº.../2021
Excelentíssimo

Senhor

Prefeito

Municipal

de

Erval

Velho

__________________________________CPF/CNPJ__________________
________,

abaixo

assinado,

____________________

em

desejando

a

regularização,

____________________,

com

de

______

pavimentos, medindo ____________m², no lote nº _______ quadra _______,
situado

na ___________________________________________,

________________________,

com

Inscrição

Imobiliária

-

Bairro

IPTU

nº

____________________________, vem, respeitosamente, requerer o Alvará
de Licença para a referida construção, razão pela qual sujeita-se a todos os
dispositivos legais.
Termos em que pede deferimento.
Erval Velho, ____/____/_____
__________________________________
Assinatura do Requerente
ESCLARECIMENTOS
1. Área do terreno:____________________________________m²
2. Testada do terreno: _________________________________ml
3. Área total da construção: _____________________________m²
4. Autor do Projeto:___________________________________
5. Número do Registro no CREA: ________________________
6. Responsável pela Construção:__________________________
7. Número do registro no CREA: ________________________
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MODELO II TERMO DE DECLARAÇÃO E RESPONSABILIDADE
_______________________, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura - CREA sob o nº _______, abaixo subscrito, DECLARO, para fins
de regularização, na forma prevista na Lei Complementar Municipal
nº____/2021 e como responsável pelo levantamento da edificação localizada
no imóvel situado na Rua ______, sob o nº de matrícula _____ junto ao
Cartório

de

Registro

de

Imóveis

da

___Circunscrição

de

propriedade/posse/domínio útil de ___________, que o projeto apresentado
reflete fielmente a construção já executada, estando passível de celebração
de Termo de Compromisso de Regularização, tendo pleno conhecimento de
que no caso de serem apuradas desconformidades não será expedido
Certificado de Vistoria e Conclusão de Obra.
E por ser a expressão da verdade, firmo a presente sob as penas da lei.
Erval Velho, ____/____/_______

___________________________
Responsável Técnico
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MODELO III TERMO DE COMPROMISSO DE REGULARIZAÇÃO
Termo de Compromisso de Regularização que entre si celebram o Município
de Erval Velho, através da Secretaria de Administração e Finanças e
_________________________ (qualificação completa do interessado: nome,
nº identidade, CPF/MF, estado civil, profissão e endereço), com fundamento
no

disposto

na

Lei

Complementar

nº

071

de

28/11/2016.

Pelo presente Termo de Compromisso de Regularização, autorizado pela Lei
Complementar nº____/2021, o Município de Erval Velho, tem entre si justo e
acertado:
Considerando a realização, pelo interessado, de ____________ (Descrever:
construção,

instalação,

ampliação

ou

reforma

de

edificação)

em

desconformidade com o disposto na Lei Complementar nº 071/2016 (Lei de
Zoneamento Municipal);
Considerando que incumbe ao Executivo Municipal emitir Alvará de
Construção, assegurando atendimento aos preceitos da legislação correlata,
especialmente da Lei de Zoneamento Municipal (Lei Complementar nº
071/2016);
Considerando a demonstração de interesse dos celebrantes em pactuar o que
adiante se segue:
RESOLVEM:
Celebrar o presente Termo de Regularização, doravante denominado
TERMO, com fundamento no art...., da Lei nº 071/2016 e do art._____, da Lei
Complementar nº ... /2021, de .... / .... /2021 e de acordo com as cláusulas e
condições seguintes:
Cláusula Primeira - Este TERMO tem por objeto a aprovação do Projeto
Arquitetônico da _____________ (Descrever: construção, instalação,
ampliação

ou

reforma

de

edificação),

localizada

no

imóvel

_________________ (Descrever a localização do imóvel, seu número de
matrícula junto ao Cartório de Registro de Imóveis e número no Cadastro
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Imobiliário Municipal) de propriedade/posse/domínio útil do requerente, de
acordo com o que estabelece a Lei Complementar Municipal nº ... /2021.
Cláusula Segunda - Para a consecução do objeto deste TERMO, o
interessado se compromete a efetuar o pagamento da respectiva
compensação monetária, conforme estabelece o art. 5º, da Lei Complementar
nº____/2021, para regularização de um ou mais dos seguintes itens:
(assinalar o(s) item (s) e preencher os campos respectivos)
( ) redução do recuo frontal da testada principal de _____ metros para a Zona
em que se situa, para ____ metros, correspondendo a ____% de redução,
representando _____m² construídos sobre o recuo frontal, implicando em
compensação monetária de R$ ______;
( ) redução do recuo frontal (pavimentos acima do térreo e testadas
secundárias) de _____ metros para a Zona em que se situa, para ____
metros, correspondendo a ____% de redução, representando _____m²
construídos sobre o recuo frontal, implicando em compensação monetária de
R$ ______;
( ) redução de afastamento lateral de _____ metros para a Zona em que se
situa, para ____ metros, correspondendo a ____% de redução, representando
_____m²

construídos

sobre

o

afastamento

lateral,

implicando

em

compensação monetária de R$ ______;
( ) redução de afastamento de fundos de _____ metros para a Zona em que
se situa, para ____ metros, correspondendo a ____% de redução,
representando _____m² construídos sobre o afastamento de fundos,
implicando em compensação monetária de R$ ______;
( ) aumento do potencial construtivo com acréscimo da Taxa de Ocupação de
__% para a Zona em que se situa, para ____%, o que corresponde a ____m²
de excedente, implicando em compensação monetária de R$ ______;
( ) redução do número de vagas para _____, exigidas em lei para _______, o
que corresponde a ____ % de redução, implicando em compensação
monetária de R$ _________;
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( ) aumento do potencial construtivo com acréscimo do limite de gabarito
máximo de __ pavimentos para a Zona em que se situa, para ____
pavimentos, o que corresponde a ____m² de excedente, implicando em
compensação monetária de R$ ______;
( ) aumento do potencial construtivo com acréscimo do Índice de
Aproveitamento de __ para a Zona em que se situa, para ____, o que
corresponde a ____m² de excedente, implicando em compensação monetária
de R$ ______.
Cláusula Terceira - O presente TERMO somente será firmado após
aprovação por parte dos demais órgãos corresponsáveis pela aprovação de
projetos arquitetônicos, tais como: Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária,
dentro outros, bem como da observância das demais medidas administrativas
ou judiciais que se fizerem necessárias em face do cumprimento das
Notificações/Autuações porventura lavradas.
Cláusula Quarta - A celebração do presente TERMO não impede a execução
de eventuais multas aplicadas antes da protocolização do seu requerimento.
Cláusula Quinta - O presente TERMO se constitui em Título Executivo
Extrajudicial.
Cláusula Sétima - Fica eleito o foro da Cidade de Herval d`Oeste - SC para
dirimir os conflitos decorrentes do presente TERMO.
Nada mais havendo a ajustar, vai o presente TERMO assinado, em três vias,
pelas partes, para que surta os seus efeitos legais.
Erval Velho (SC), ____/____/_______
Município de Erval Velho

Interessado

Severino Jaime Schmidt
Prefeito Municipal
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 016 DE 18 DE OUTUBRO DE 2021 - ADEQUA A CARGA HORÁRIAS DOS
ASSISTENTES SOCIAIS, CONFORME LEI FEDERAL 8.662/1993

Publicação Nº 3358478

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO
JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 016 DE 18 DE
OUTUBRO DE 2021

Nobres Senhores Vereadores:
Encaminha o presente Projeto de Lei Complementar, que visa adequar a
carga horária das assistentes sociais do munícipio conforme o que determina o
artigo 5º-A da Lei Federal nº8662/1993:
“5-A- A duração do trabalho do Assistente Social é de 30 (trinta)
horas semanais”
Considerando a força normativa da Lei Federal supramencionada, a qual
regulamenta a profissão de Assistente Social de maneira específica, é salutar que
a carga horária exercida pelas assistentes sociais do município obedeça ao
dispositivo legal, o qual nesse caso sobrepõe-se a lei municipal.
Assim sendo contamos com a colaboração dos Nobres Edis na aprovação
deste Projeto de Lei.
Atenciosamente,
Erval Velho, 18 de outubro de 2021.

Severino Jaime Schmidt
Prefeito Municipal
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2021.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 016 DE 18 DE OUTUBRO DE

ADEQUA A CARGA HORÁRIAS DOS ASSISTENTES
SOCIAIS, CONFORME LEI FEDERAL 8.662/1993
SEVERINO JAIME SCHIMIDT - Prefeito do Município de ERVAL VELHO Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, coloca para
apreciação e aprovação o seguinte Projeto de Lei Complementar:
Art. 1o A Lei nº020/2009, de 08 de abril de 2009, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 14o-A:
“14º-A. A duração do trabalho do Assistente Social é de 30 (trinta) horas
semanais.”
Art. 2o Aos profissionais com contrato de trabalho em vigor na data de
publicação desta Lei é garantida a adequação da jornada de trabalho, vedada a
redução do salário.
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Erval Velho, em 18 de outubro de 2021.

Severino Jaime Schmidt
Prefeito Municipal
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 018 DE 18 DE OUTUBRO DE 2021 - ALTERA DISPOSITIVO DA LEI
COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 33, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2011

Publicação Nº 3358628

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO
JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº018, DE 18 DE
OUTUBRO DE 2021

Nobres Senhores Vereadores,
Encaminha-se o presente Projeto de Lei Complementar, o qual visa alterar
o art. 19 da Lei Complementar nº33/2011, com o intuito de regulamentar a atuação
dos Conselhos Deliberativos.
Pelas razões acima transcritas, contamos com o especial apoio das Nobres
Edis quando de sua análise de maneira que a Administração Municipal espera a
devida aprovação.
Erval Velho, 18 de outubro de 2021.

Severino Jaime Schmidt
Prefeito Municipal
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº018, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021.
ALTERA DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL
Nº 33, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2011.
SEVERINO JAIME SCHIMIDT - Prefeito do Município de ERVAL VELHO Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, coloca para
apreciação e aprovação o seguinte Projeto de Lei Complementar:
Art. 1º O artigo 19 da Lei Complementar 33/2011, passa a vigorar
acrescido do inciso III:
“III- O Conselho Deliberativo será regido por Estatuto próprio, a ser
aprovado pelos membros do mesmo”;

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Erval Velho, 18 de outubro de 2021.

Severino Jaime Schmidt
Prefeito Municipal
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 019 DE 18 DE OUTUBRO DE 2021 - REVOGA DISPOSITIVO DA LEI
COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 69, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016

Publicação Nº 3358647

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO
JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 019, DE 18 DE
OUTUBRO DE 2021.
Nobres Senhores Vereadores,
Encaminha-se o presente Projeto de Lei Complementar incluso, que visa
revogar o inciso III, do art. 77 da Lei Complementar nº 69/2016, o qual se transcreve:
III - em áreas a se proceder o desmembramento maiores que
20.000 m² (vinte mil metros quadrados) for doado ao Município
8% (oito por cento) para área institucional, considerado como
base de cálculo a área efetivamente desmembrada, não
podendo a área institucional ser inferior a 300,00 m² (trezentos
metros quadrados) com mínimo de 12 metros de testada.
O direito à propriedade é garantido pela Constituição Federal em seu Art.
5°, XXII, sendo que qualquer ato da administração pública que vise relativizar esse
direito é afronta à Carta Magna, trazendo insegurança jurídica para cidadãos,
empreendedores e investidores.
Assim sendo, imperiosa a revogação do inciso que trata da condição de
doação de parte do imóvel para aprovação de projeto que objetive o
desmembramento de terreno com área acima de 20.000 m² (vinte mil metros
quadrados), pois se trata de clara espoliação legalizada.
Pelas razões acima transcritas, contamos com o especial apoio das Nobres
Edis quando de sua análise de maneira que a Administração Municipal espera a
devida aprovação.
Erval Velho, 18 de outubro de 2021.
Severino Jaime Schmidt
Prefeito Municipal
E-mail: administracao@ervalvelho.sc.gov.br
Rua Nereu Ramos, nº 204 Fone/Fax: (0**49) 3542-1222
89613-000
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Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 019, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021.

REVOGA DISPOSITIVO
DA LEI
COMPLEMENTAR
MUNICIPAL Nº 69, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016.

SEVERINO JAIME SCHIMIDT - Prefeito do Município de ERVAL VELHO Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, coloca para
apreciação e aprovação o seguinte Projeto de Lei Complementar:
Art. 1º Fica revogado o inciso III do artigo 77 da Lei Complementar Municipal
nº 69, de 28 de novembro de 2016.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Erval Velho, 18 de outubro de 2021.

Severino Jaime Schmidt
Prefeito Municipal

E-mail: administracao@ervalvelho.sc.gov.br
Rua Nereu Ramos, nº 204 Fone/Fax: (0**49) 3542-1222
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PROJETO DE LEI Nº 017 DE 18 DE OUTUBRO DE 2021 - AUTORIZA O PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES

Publicação Nº 3358531

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO
JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 017 DE 18 DE OUTUBRO DE 2021

Nobres Senhores Vereadores:
Encaminha o presente Projeto de Lei, com o objetivo de solicitar autorização
para realizar o pagamento de despesas originadas em exercícios anteriores,
provenientes dos seguintes serviços: Exames laboratoriais realizados pelo G.
PASTEUR LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E PATOLÓGIA LTDA, CNPJ
nº78.491.172/0001-00, artigos médicos adquiridos da empresa NR COMÉRCIO DE
ARTIGOS MÉDICOS LTDA ME, CNPJ nº07.727.017/0001-94 e serviços de
Retransmissão de Radiodifusão de Sons e Imagens prestado pela Agência Nacional
de Telecomunicações (ANATEL).
Após o município ser informado sobre a existência dos débitos, foi realizada
análise junto ao Setor responsável, constatando o não pagamento dos serviços
supramencionados.
Considerando que estas despesas são provenientes de exercícios
anteriores, há a necessidade de autorização legislativa para efetuar o pagamento,
e devido a isso, encaminhamos o presente Projeto de Lei.
Assim sendo contamos com a colaboração dos Nobres Edis na aprovação
deste Projeto de Lei.
Atenciosamente,
Erval Velho, 18 de outubro de 2021.

Severino Jaime Schmidt
Prefeito Municipal

E-mail: administracao@ervalvelho.sc.gov.br
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Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO
PROJETO DE LEI Nº 017 DE 18 DE OUTUBRO DE 2021.
AUTORIZA O PAGAMENTO
EXERCÍCIOS ANTERIORES.

DE

DESPESAS

DE

SEVERINO JAIME SCHIMIDT - Prefeito do Município de ERVAL VELHO Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, coloca para
apreciação e aprovação o seguinte Projeto de Lei:
Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a
efetuar o pagamento de despesas relativo a exercícios anteriores, conforme segue:
1) No valor de R$1.485,30 (mil quatrocentos e oitenta e cinco reais
e trinta centavos), provenientes de diversas faturas de Retransmissão de
Radiodifusão de Sons e Imagens da Agência Nacional de Telecomunicações
(ANATEL), CNPJ nº02.030.715/0001-12, sendo:


Número do Fistel: 14023492620 - competência 2019/2020 –



Número do Fistel: 50400675501 – competência 2018 –

R$1.360,20;
R$125,10;
2) No valor de R$11.750,20 (onze mil setecentos e cinquenta reais
e vinte centavos), provenientes da realização de exames laboratoriais diversos, pela
empresa G. PASTEUR LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E PATOLÓGIA
LTDA, CNPJ nº78.491.172/0001-00, sendo:


Nota Fiscal nº19295 – Competência 12/2020 – R$11.573,95;

3) No valor de R$4.462,00 (quatro mil quatrocentos e sessenta e
dois reais), provenientes da aquisição de artigos médicos da empresa NR
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COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA ME, CNPJ nº07.727.017/0001-94,
sendo:


Nota fiscal nº8.223 – Competência 10/2020 – R$1.676,00;



Nota fiscal nº8.224 – Competência 10/2020 – R$2.356,00;



Nota fiscal nº8.418 – Competência 12/2020 – R$430,00;

Parágrafo único. Fica o poder executivo autorizado a pagar multas
e juros que eventualmente decorram da presente lei.
Art. 2º As despesas previstas no artigo supramencionado correrão
por conta das seguintes dotações orçamentárias:


09.001 – Fundo Municipal de Saúde;



2.032 – Manutenção das ações gerais da saúde;



6-33.90.00.00.00.00.00 – Aplicações diretas;

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

Erval Velho, em 18 de outubro de 2021.

Severino Jaime Schmidt
Prefeito Municipal
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Flor do Sertão
Prefeitura
ATA DE JULGAMENTO Nº. 1780/2021

Publicação Nº 3359441

ATA DE JULGAMENTO
Processo Licitatório Nº. 1780/2021
Pregão Presencial - Registro de Preços Nº. 32/2021
No dia 07 de outubro de 2021, nas dependências da Prefeitura Municipal de Flor do Sertão, reuniu-se o Pregoeiro junto com a equipe de
apoio designada pela Portaria nº. 32/2021, para analisar a intensão de recorrer da empresa TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA
referente ao Processo Licitatório que tem por objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA ESPECIALIZADA,
PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA LINHA PESADA, TRATORES DE PNEUS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS, IMPLEMENTOS
AGRICOLAS E VEICULOS LEVES DO MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO/SC.
Iniciada a sessão sem a presença dos representantes das empresas participantes, o pregoeiro junto com a equipe de apoio se reuniu, pois, a
empresa TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA não apresentou o memorial referente as razoes de recurso, sendo assim, mantendo
a decisão apresentada na ata anterior, onde todas empresas foram habilitadas.
Findos os trabalhos, o pregoeiro encerrou a sessão, determinando a lavratura da presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelos
presentes. Sendo que a mesma será publicada para efeitos legais. Flor do Sertão – SC, aos dezenove dias do mês de outubro de 2021.
PAULO ROBERTO BEGNINI
Membro da comissão

DIOGO DE BEM
Pregoeiro

VANDERLEI KUHN
Membro da comissão

De acordo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 50/2021

Publicação Nº 3359448

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 50/2021
Processo Licitatório nº. 1780/2021
Modalidade de Pregão Presencial – Registro de Preços nº. 32/2021
Validade da ata de R.P.: 12 (doze) meses contados a partir do dia 20/10/2021
O Município de Flor do Sertão – SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 01.566.621/0001-08 com sede na
Avenida Flor do Sertão, 696, na cidade de Flor do Sertão – SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Sidnei José Willinghöfer,
brasileiro, residente e domiciliado no município de Flor do Sertão, inscrito no CPF sob o n° 503.319.819-04 e portador da Cédula de Identidade n° 1.711.118 SSP/SC, resolve, em face das propostas apresentadas no PREGÃO nº 05/2016, REGISTRAR OS PREÇOS da empresa
PZO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.320.212/0001-81 estabelecida na Rua da Barra, nº. 436,
na cidade de Flor do Sertão - SC, neste ato representada pelo Sr. Lucas de Marco, inscrito no CPF/MF sob nº. 044.488.499-88 e Identidade
nº. 4.676.780, doravante denominados MUNICÍPIO e FORNECEDOR, sujeitando-se as partes ao edital do Processo Licitatório nº. 1780/2021
na modalidade de Pregão Presencial – Registro de preços nº. 32/2021, às determinações das Leis nº. 8.666/93 atualizada, Lei 10.520/02,
legislação complementar vigente e pertinente à matéria e às seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
I – A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços dos preços unitários a serem fornecidos sobre a REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA ESPECIALIZADA, PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA LINHA PESADA, TRATORES DE PNEUS,
CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E VEICULOS LEVES DO MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO/SC, conforme
as especificações e quantidades abaixo descritos:
Os serviços a serem realizados no Lote 03 é referente os Seguintes Tratores de Pneu: TRATOR DE PNEU CASE IH, TRATOR DE PNEU JONH
DEERE 5085, TRATOR DE PNEU JONH DEERE 5090, TRATOR DE PNEU JONH DEERE 5705, TRATOR DE PNEU M. FERGUSON 4275, TRATOR
DE PNEU M. FERGUSON 5710, podendo ser incluído mais tratores das mesmas marcas ou marcas diferentes, durante a vigência da Ata de
Registro de Preços.
LOTE

ITENS

QUANT.

UNID.

3

1

210,00

h

3

2

130,00

h

ASSINADO DIGITALMENTE

DESCRIÇÃO DO OBJETO
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORA/HOMEM PARA MECÂNICA BÁSICA, CORRETIVA E PREVENTIVA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REPAROS E MANUTENÇÃO
GERAL.
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORA/HOMEM PARA MECÂNICA QUALIFICADA EM ANALISE, AJUSTES E REPAROS EM SISTEMAS DE INJEÇÃO, BOMBA,
BICOS E SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL.

VALOR UNIT. – R$
151,00

153,00
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3

3

130,00

h

3

4

100,00

h

3

5

60,00

h

3

6

60,00

h

3

7

30,00

h

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORA/HOMEM PARA MECÂNICA QUALIFICADA
PARA ANALISE, AJUSTES E CORREÇÕES NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO,
COMANDOS E COMANDOS HIDRÁULICOS.
MÃO DE OBRA HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA QUALIFICADA
PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DE TRATOR DE PNEU.
MÃO DE OBRA HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA QUALIFICADA
PARA REALIZAÇÃO DE SOLDA MIG EM TODOS OS TRATORES DE PNEU COM
TODO O MATERIAL INCLUSO.
MÃO DE OBRA HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA QUALIFICADA
PARA REALIZAÇÃO DE SOLDA DE OXIGENCIO EM TODOS OS TRATORES DE
PNEU COM TODO O MATERIAL INCLUSO.
SERVIÇO/HORA DE SCANNER COM CABO COMUNICADOR PARA MAQUINAS
PESADAS

Página 514

153,00
151,00
110,00

100,00
220,00

Os serviços a serem realizados no Lote 08 é referente a manutenção de ar condicionados de Veículos leves relacionados nos lotes 01, 02,
03 e 04, podendo ser incluído mais maquinas e veículos das mesmas marcas ou marcas diferentes, durante a vigência da Ata de Registro
de Preços.
LOTE

ITENS

QUANT.

UNID.

8

1

100,00

h

DESCRIÇÃO DO OBJETO
VALOR UNIT. – R$
MÃO DE OBRA HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA QUALIFICADA PARA REPAROS E MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADO DE VEICULOS 180,00
PESADOS E MAQUINAS PESADAS.

Os serviços a serem realizados no Lote 09 é referente a manutenção de ar condicionados de Veículos Pesados e maquinas relacionados nos
lotes 06 e 07, podendo ser incluído mais veículos das mesmas marcas ou marcas diferentes, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
LOTE

ITENS

QUANT.

UNID.

9

1

100,00

h

DESCRIÇÃO DO OBJETO
VALOR UNIT. – R$
MÃO DE OBRA HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA QUALIFICADA PARA REPAROS E MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADO DE VEICULOS 180,00
LEVES.

II - As quantidades descritas acima são a título estimativo. A retirada será conforme a demanda da administração.
III - EMPRESA VENCEDORA DO LOTE NÃO PODERA TERCEIRIZAR OU REPASSAR NENHUM TIPO DE SERVIÇO PARA EMPRESAS OU OUTRAS
PESSOAS FISICAS NÃO REGISTRADAS NA EMPRESA VENCEDORA SEM A AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO, SOB PENA DE PUNIÇÕES E RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU CONTRATO.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES
Obriga-se a FORNECEDORA a:
I - Responder pelos danos que porventura venha a ocasionar em razão da qualidade dos serviços, sem prejuízo das demais penalidades
contratuais e legais;
II - Apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência dos Serviços fornecidos;
III – Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto desta Ata.
IV - Manter, durante a vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação do Processo
Licitatório nº. 1780/2021.
V - Permitir o livre acesso da fiscalização credenciada pelo MUNICÍPIO ao local de fornecimento dos Serviços.
VI - A empresa deverá conceder garantia, em materiais e serviços empregados, no prazo mínimo conforme legislação vigente não podendo
ser inferior a 03 (três) meses.
VII - Havendo a necessidade do acionamento da garantia, de que trata o item anterior, a empresa deverá arcar com todas as despesas, sem
ônus para o Município, inclusive viagens.
VIII - As máquinas e equipamentos necessários a execução dos serviços, bem como pessoal qualificado serão de responsabilidade da empresa.
IX - A empresa deverá realizar os serviços de socorro, sempre que possível, no local onde estiver a referida máquina/veículo danificada,
sendo que na execução dos serviços os preços serão aqueles oferecidos pela proposta, e nesses valores da hora já devem estar inclusas as
despesas com deslocamento técnico para efetuar atendimento do serviço no local solicitado.
0.1. X - A empresa deverá dar prioridade às máquinas da Prefeitura Municipal, inclusive, se necessário, prestar o serviço aos sábados,
considerando que o serviço público não pode parar, por falta de manutenção. A empresa terá o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
para atender ao chamado do Serviço de Frotas, e se possível resolver o problema imediatamente ou no máximo em 05 dias, sendo possível
a prorrogação mediante autorização do Município.
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XI - A empresa responsável pelos serviços de mão de obra deverá fornecer ao município, sempre que necessário, a relação de peças necessárias para realização da manutenção/conserto com o código da peça do fabricante para que o Município faça a aquisição e encaminhe
está para a realização dos serviços.
XII - A empresa poderá fornecer as peças necessárias para o conserto/manutenção, desde que comprovado o preço de mercado e emitida
autorização prévia de compras do Município.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
I - Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela FORNECEDORA;
A – Fornecer à licitante, todas as informações relacionadas com o objeto do presente Ata;
B – Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, o cumprimento do contrato a ser assinado com a licitante
vencedora, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte da licitante vencedora;
C – Efetuar o pagamento à licitante vencedora, na forma e prazos estabelecidos nesta Ata, procedendo-se à retenção dos tributos devidos,
consoante a legislação vigente;
D – Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela licitante vencedora, bem como sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
I - O Município promoverá, através de expert, a fiscalização do serviço entregue (não necessariamente na entrega), e em caso de se observar que o serviço é de qualidade duvidosa, atestado por expert, sob pena de rescisão de contrato.
II - Fica Com responsável sobre a fiscalização da Entrega e qualidade dos Serviços os seguintes Funcionários:
Secretario de Infra – Estrutura e Transporte - Rogerio Perin
Secretaria de Educação: Leandro Neuhaus
Secretaria de Agricultura: Renato Perin
Secretaria da Saúde – Maristela Valer
Secretaria de Assistência Social – Aline Mara Engel
Gabinete do Prefeito – Jovir Antonio Zanuzzo
III - O gestor desta Ata, sempre que considerar necessário, poderá exigir a análise dos serviços para a verificação de sua qualidade, que
deverá estar dentro dos padrões legais exigidos, sob pena de aplicação das sanções previstas.
IV - Por ocasião do recebimento dos serviços, o órgão requisitante, por intermédio de seu secretário ou servidor designado, reserva-se no
direito de proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações técnicas do objeto licitado, estando a proponente vencedora obrigada a promover a devida regularização, observando-se os prazos
contratuais.
V - O aceite dos serviços não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade, de qualidade ou técnico, ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO
I - Pelos serviços, o Município pagará à empresa vencedora a soma das horas/trabalhadas, que serão verificadas pelo secretário de cada
secretaria ou por servidor público responsável designado, na proporção da quantidade consumida, mediante a apresentação da nota fiscal
(desde que conferida e aceita).
II – O pagamento dos Serviços será efetuado com prazo Maximo de 15 dias após a emissão da Ordem de Compra, mediante apresentação
da respectiva Nota Fiscal, do qual será efetuado através de cheque nominal ou ordem bancária.
III – Se a nota fiscal, for apresentada com erro, será devolvida ao fornecedor para retificação e reapresentação, acrescentando-se no prazo
fixado no item acima, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação;
CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE
I - Não haverá reajuste, no prazo de validade do presente registro nem atualização dos valores, exceto na ocorrência de fato que justifique
a aplicação da línea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
I - As despesas oriundas deste Registro de Preços, correrão à conta da Classificação das Despesas de 2021 e 2022.
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CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA
I - A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a contar a partir do dia da sua assinatura.
CLÁUSULA NONA – RECISÃO
A FORNECEDORA poderá ter seu registro cancelado:
I – A inexecução total ou parcial dos serviços a ser contratado, o Município assegurará o direito de rescisão nos termos do art. 77 a 80 da
Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sempre mediante notificação por escrito.
II – A rescisão do Contrato, nos termos do art. 79 da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 poderá ser:
III – Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal
nº 8.666 de 21 de junho de 1993;
IV– Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no
processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;
V – Judicial, nos termos da legislação.
VI – Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores, sem que haja culpa da proponente vencedora, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os
houver sofrido.
CLAUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
I – De conformidade com o art. 86, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, o atraso injustificado na entrega dos serviços sujeitará
a empresa, a juízo da Administração, à multa de até 2% (dois por cento), do valor da aquisição, até 30 (trinta) dias, após este prazo será
cobrado juro de 1% (um por cento) ao mês;
II – A multa prevista no item “I” será descontada dos créditos que a contratada possuir com o Município, e poderá acumular com as demais
sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 19.2, alínea “b”;
III – Nos termos do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, pela inexecução total ou parcial na entrega do objeto licitado
a Administração poderá aplicar aos fornecedores, as seguintes penalidades:
A – Advertência por escrito;
B – Aplicação de multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor total da contratação efetuada, pela inexecução das obrigações constantes
deste Instrumento;
C – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
D – declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993;
IV – Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo estipulado o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com este, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para execução pela Assessoria Jurídica.
V – Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do
mesmo prazo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
I - Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com a presente licitação, fica eleito o Foro da Comarca de Maravilha, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
I – A FORNECEDORA é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações, dos documentos e propostas apresentados em qualquer
época ou fase da licitação e da ata;
II – A FORNECEDORA fica obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas
quantidades dos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, na forma do artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº. 8.666 de
21 de junho de 1993;
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Flor do Sertão – SC, aos 20 dias do mês de outubro de 2021.
SIDNEI JOSE WILLINGHÖFER
CPF: 503.319.819-04
CONTRATANTE

LUCAS DE MARCO
CPF: 044.488.499-88
CONTRATADA

DIOGO DE BEM
TESTEMUNHA

PAULO ROBERTO BEGNINI
TESTEMUNHA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 51/2021

Publicação Nº 3359449

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 51/2021
Processo Licitatório nº. 1780/2021
Modalidade de Pregão Presencial – Registro de Preços nº. 32/2021
Validade da ata de R.P.: 12 (doze) meses contados a partir do dia 20/10/2021
O Município de Flor do Sertão – SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 01.566.621/0001-08 com sede na
Avenida Flor do Sertão, 696, na cidade de Flor do Sertão – SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Sidnei José Willinghöfer,
brasileiro, residente e domiciliado no município de Flor do Sertão, inscrito no CPF sob o n° 503.319.819-04 e portador da Cédula de Identidade n° 1.711.118 SSP/SC, resolve, em face das propostas apresentadas no PREGÃO nº 05/2016, REGISTRAR OS PREÇOS da empresa
PATRICK DIOGENES GENZ, inscrita no CNPJ sob o n° 10.145.293/0001-59, estabelecida na Rua São Jose,, na cidade de Flor do Sertão - SC,
neste ato representada pelo Sr. Patrick Diogenes Genz, inscrito no CPF sob nº. 058.501.459-07 e Identidade nº. 4512024, doravante denominados MUNICÍPIO e FORNECEDOR, sujeitando-se as partes ao edital do Processo Licitatório nº. 1780/2021 na modalidade de Pregão
Presencial – Registro de preços nº. 32/2021, às determinações das Leis nº. 8.666/93 atualizada, Lei 10.520/02, legislação complementar
vigente e pertinente à matéria e às seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
I – A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços dos preços unitários a serem fornecidos sobre a REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA ESPECIALIZADA, PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA LINHA PESADA, TRATORES DE PNEUS,
CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E VEICULOS LEVES DO MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO/SC, conforme
as especificações e quantidades abaixo descritos:
Os serviços a serem realizados no Lote 05 é referente os Seguintes Implementos Agrícolas: PLANTADEIRA DE ARRASTO, BOMBA DE AGUA,
COLHEDORA DE FORRAGEM, PÉ DE PATO, ESPALAHADOR DE ADUBO LIQUIDO, ESPALHADOR DE ADUBO SECO, CARRETA AGRICOLA HIDRAULICA, podendo ser incluído mais Implementos Agrícolas, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
LOTE

ITENS

QUANT.

UNID.

5

1

400,00

h

5

2

250,00

h

5

3

180,00

h

5

4

185,00

h

DESCRIÇÃO DO OBJETO
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORA/HOMEM PARA MECÂNICA BÁSICA, CORRETIVA E PREVENTIVA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REPAROS E MANUTENÇÃO GERAL.
MÃO DE OBRA HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA QUALIFICADA
PARA REALIZAÇÃO DE SOLDA MIG EM TODOS OS IMPLEMENTOS AGRICOLAS
COM TODO O MATERIAL INCLUSO.
MÃO DE OBRA HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA QUALIFICADA
PARA REALIZAÇÃO DE SOLDA DE OXIGENCIO EM TODOS OS IMPLEMENTOS
AGRICOLAS COM TODO O MATERIAL INCLUSO.
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA HORA/HOMEM PARA SERVIÇOS DE TORNEARIA

VALOR UNIT. – R$
119,14
109,21

99,28
168,78

II - As quantidades descritas acima são a título estimativo. A retirada será conforme a demanda da administração.
III - EMPRESA VENCEDORA DO LOTE NÃO PODERA TERCEIRIZAR OU REPASSAR NENHUM TIPO DE SERVIÇO PARA EMPRESAS OU OUTRAS
PESSOAS FISICAS NÃO REGISTRADAS NA EMPRESA VENCEDORA SEM A AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO, SOB PENA DE PUNIÇÕES E RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU CONTRATO.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES
Obriga-se a FORNECEDORA a:
I - Responder pelos danos que porventura venha a ocasionar em razão da qualidade dos serviços, sem prejuízo das demais penalidades
contratuais e legais;
II - Apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência dos Serviços fornecidos;
III – Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto desta Ata.
IV - Manter, durante a vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação do Processo
Licitatório nº. 1780/2021.
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V - Permitir o livre acesso da fiscalização credenciada pelo MUNICÍPIO ao local de fornecimento dos Serviços.
VI - A empresa deverá conceder garantia, em materiais e serviços empregados, no prazo mínimo conforme legislação vigente não podendo
ser inferior a 03 (três) meses.
VII - Havendo a necessidade do acionamento da garantia, de que trata o item anterior, a empresa deverá arcar com todas as despesas, sem
ônus para o Município, inclusive viagens.
VIII - As máquinas e equipamentos necessários a execução dos serviços, bem como pessoal qualificado serão de responsabilidade da empresa.
IX - A empresa deverá realizar os serviços de socorro, sempre que possível, no local onde estiver a referida máquina/veículo danificada,
sendo que na execução dos serviços os preços serão aqueles oferecidos pela proposta, e nesses valores da hora já devem estar inclusas as
despesas com deslocamento técnico para efetuar atendimento do serviço no local solicitado.
0.1. X - A empresa deverá dar prioridade às máquinas da Prefeitura Municipal, inclusive, se necessário, prestar o serviço aos sábados,
considerando que o serviço público não pode parar, por falta de manutenção. A empresa terá o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
para atender ao chamado do Serviço de Frotas, e se possível resolver o problema imediatamente ou no máximo em 05 dias, sendo possível
a prorrogação mediante autorização do Município.
XI - A empresa responsável pelos serviços de mão de obra deverá fornecer ao município, sempre que necessário, a relação de peças necessárias para realização da manutenção/conserto com o código da peça do fabricante para que o Município faça a aquisição e encaminhe
está para a realização dos serviços.
XII - A empresa poderá fornecer as peças necessárias para o conserto/manutenção, desde que comprovado o preço de mercado e emitida
autorização prévia de compras do Município.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
I - Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela FORNECEDORA;
A – Fornecer à licitante, todas as informações relacionadas com o objeto do presente Ata;
B – Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, o cumprimento do contrato a ser assinado com a licitante
vencedora, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte da licitante vencedora;
C – Efetuar o pagamento à licitante vencedora, na forma e prazos estabelecidos nesta Ata, procedendo-se à retenção dos tributos devidos,
consoante a legislação vigente;
D – Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela licitante vencedora, bem como sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
I - O Município promoverá, através de expert, a fiscalização do serviço entregue (não necessariamente na entrega), e em caso de se observar que o serviço é de qualidade duvidosa, atestado por expert, sob pena de rescisão de contrato.
II - Fica Com responsável sobre a fiscalização da Entrega e qualidade dos Serviços os seguintes Funcionários:
Secretario de Infra – Estrutura e Transporte - Rogerio Perin
Secretaria de Educação: Leandro Neuhaus
Secretaria de Agricultura: Renato Perin
Secretaria da Saúde – Maristela Valer
Secretaria de Assistência Social – Aline Mara Engel
Gabinete do Prefeito – Jovir Antonio Zanuzzo
III - O gestor desta Ata, sempre que considerar necessário, poderá exigir a análise dos serviços para a verificação de sua qualidade, que
deverá estar dentro dos padrões legais exigidos, sob pena de aplicação das sanções previstas.
IV - Por ocasião do recebimento dos serviços, o órgão requisitante, por intermédio de seu secretário ou servidor designado, reserva-se no
direito de proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações técnicas do objeto licitado, estando a proponente vencedora obrigada a promover a devida regularização, observando-se os prazos
contratuais.
V - O aceite dos serviços não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade, de qualidade ou técnico, ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO
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I - Pelos serviços, o Município pagará à empresa vencedora a soma das horas/trabalhadas, que serão verificadas pelo secretário de cada
secretaria ou por servidor público responsável designado, na proporção da quantidade consumida, mediante a apresentação da nota fiscal
(desde que conferida e aceita).
II – O pagamento dos Serviços será efetuado com prazo Maximo de 15 dias após a emissão da Ordem de Compra, mediante apresentação
da respectiva Nota Fiscal, do qual será efetuado através de cheque nominal ou ordem bancária.
III – Se a nota fiscal, for apresentada com erro, será devolvida ao fornecedor para retificação e reapresentação, acrescentando-se no prazo
fixado no item acima, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação;
CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE
I - Não haverá reajuste, no prazo de validade do presente registro nem atualização dos valores, exceto na ocorrência de fato que justifique
a aplicação da línea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
I - As despesas oriundas deste Registro de Preços, correrão à conta da Classificação das Despesas de 2021 e 2022.
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA
I - A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a contar a partir do dia da sua assinatura.
CLÁUSULA NONA – RECISÃO
A FORNECEDORA poderá ter seu registro cancelado:
I – A inexecução total ou parcial dos serviços a ser contratado, o Município assegurará o direito de rescisão nos termos do art. 77 a 80 da
Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sempre mediante notificação por escrito.
II – A rescisão do Contrato, nos termos do art. 79 da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 poderá ser:
III – Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal
nº 8.666 de 21 de junho de 1993;
IV– Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no
processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;
V – Judicial, nos termos da legislação.
VI – Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores, sem que haja culpa da proponente vencedora, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os
houver sofrido.
CLAUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
I – De conformidade com o art. 86, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, o atraso injustificado na entrega dos serviços sujeitará
a empresa, a juízo da Administração, à multa de até 2% (dois por cento), do valor da aquisição, até 30 (trinta) dias, após este prazo será
cobrado juro de 1% (um por cento) ao mês;
II – A multa prevista no item “I” será descontada dos créditos que a contratada possuir com o Município, e poderá acumular com as demais
sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 19.2, alínea “b”;
III – Nos termos do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, pela inexecução total ou parcial na entrega do objeto licitado
a Administração poderá aplicar aos fornecedores, as seguintes penalidades:
A – Advertência por escrito;
B – Aplicação de multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor total da contratação efetuada, pela inexecução das obrigações constantes
deste Instrumento;
C – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
D – declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993;
IV – Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo estipulado o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com este, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para execução pela Assessoria Jurídica.
V – Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do
mesmo prazo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
I - Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com a presente licitação, fica eleito o Foro da Comarca de Maravilha, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
I – A FORNECEDORA é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações, dos documentos e propostas apresentados em qualquer
época ou fase da licitação e da ata;
II – A FORNECEDORA fica obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas
quantidades dos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, na forma do artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº. 8.666 de
21 de junho de 1993;
Flor do Sertão – SC, aos 20 dias do mês de outubro de 2021.
SIDNEI JOSE WILLINGHÖFER
CPF: 503.319.819-04
CONTRATANTE

PATRICK DIOGENES GENZ
CPF: 058.501.459-07
CONTRATADA

DIOGO DE BEM
TESTEMUNHA

PAULO ROBERTO BEGNINI
TESTEMUNHA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 52/2021

Publicação Nº 3359452

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 52/2021
Processo Licitatório nº. 1780/2021
Modalidade de Pregão Presencial – Registro de Preços nº. 32/2021
Validade da ata de R.P.: 12 (doze) meses contados a partir do dia 20/10/2021
O Município de Flor do Sertão – SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 01.566.621/0001-08 com sede na
Avenida Flor do Sertão, 696, na cidade de Flor do Sertão – SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Sidnei José Willinghöfer,
brasileiro, residente e domiciliado no município de Flor do Sertão, inscrito no CPF sob o n° 503.319.819-04 e portador da Cédula de Identidade n° 1.711.118 SSP/SC, resolve, em face das propostas apresentadas no PREGÃO nº 05/2016, REGISTRAR OS PREÇOS da empresa MECANICA BIASOLI TEOCHI EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 26.791.495/0001-08, estabelecida na Est Linha Guarani Entroncamento da BR
282 com a SC 471, na cidade de Flor do Sertão - SC, neste ato representada pelo Sr. Douglas Teochi, inscrito no CPF sob nº. 075.165.439-69
e Identidade nº. 5333657, doravante denominados MUNICÍPIO e FORNECEDOR, sujeitando-se as partes ao edital do Processo Licitatório
nº. 1780/2021 na modalidade de Pregão Presencial – Registro de preços nº. 32/2021, às determinações das Leis nº. 8.666/93 atualizada,
Lei 10.520/02, legislação complementar vigente e pertinente à matéria e às seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
I – A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços dos preços unitários a serem fornecidos sobre a REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA ESPECIALIZADA, PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA LINHA PESADA, TRATORES DE PNEUS,
CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E VEICULOS LEVES DO MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO/SC, conforme
as especificações e quantidades abaixo descritos:
Os serviços a serem realizados no Lote 02 é referente os Seguintes Caminhões: CAMINHÃO CAÇAMBA FORD/CARGO 1517, CAMINHÃO
PRANCHA FORD/CARGO 2623 6X4, CAMINHÃO CAÇAMBA FORD/CARGO 2623 6X4, CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4,
podendo ser incluído mais caminhões das mesmas marcas ou marcas diferentes, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
LOTE

ITENS

QUANT.

UNID.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

VALOR UNIT. – R$

2

1

150,00

h

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORA/HOMEM PARA MECÂNICA BÁSICA,
CORRETIVA E PREVENTIVA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REPAROS E MANUTENÇÃO GERAL.

100,00

2

2

50,00

h

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORA/HOMEM PARA MECÂNICA QUALIFICADA
EM ANALISE, AJUSTES E REPAROS EM SISTEMAS DE INJEÇÃO, BOMBA,
96,00
BICOS E SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL.

2

3

70,00

h

MÃO DE OBRA HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA QUALIFICADA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS
PESADOS.

100,00

2

4

100,00

h

MÃO DE OBRA HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA QUALIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE SOLDA MIG EM TODOS OS VEICULOS PESADOS
COM TODO O MATERIAL INCLUSO.

107,00

2

5

70,00

h

MÃO DE OBRA HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA QUALIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE SOLDA DE OXIGENCIO EM TODOS OS VEICULOS
PESADOS COM TODO O MATERIAL INCLUSO.

100,00

2

6

30,00

h

SERVIÇO/HORA DE SCANNER COM CABO COMUNICADOR

150,00
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Os serviços a serem realizados no Lote 04 é referente os Seguintes Ônibus e Micro Ônibus: MICRO ONIBUS VW/NEOBUS MINI ESC, ONIBUS
M.BENZ/OF 1519 R.ORE, ONIBUS AGRALE/MASCA GRAN MIDI U, podendo ser incluído mais Ônibus e Micro Ônibus das mesmas marcas ou
marcas diferentes, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
LOTE

ITENS

QUANT.

UNID.

4

1

100,00

h

4

2

50,00

h

4

3

50,00

h

4

4

30,00

h

4

5

30,00

h

4

6

20,00

h

DESCRIÇÃO DO OBJETO
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORA/HOMEM PARA MECÂNICA BÁSICA,
CORRETIVA E PREVENTIVA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REPAROS E MANUTENÇÃO GERAL.
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORA/HOMEM PARA MECÂNICA QUALIFICADA
EM ANALISE, AJUSTES E REPAROS EM SISTEMAS DE INJEÇÃO, BOMBA,
BICOS E SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
MÃO DE OBRA HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA QUALIFICADA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DE ONIBUS E
MICRO ONIBUS.
MÃO DE OBRA HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA QUALIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE SOLDA MIG EM TODOS OS ONIBUS E MICRO
ONIBUS COM TODO O MATERIAL INCLUSO.
MÃO DE OBRA HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA QUALIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE SOLDA DE OXIGENCIO EM TODOS OS ONIBUS E
MICRO ONIBUS COM TODO O MATERIAL INCLUSO.
SERVIÇO/HORA DE SCANNER COM CABO COMUNICADOR

VALOR UNIT. – R$
100,00

100,00

100,00

110,00

100,00
150,00

Os serviços a serem realizados no Lote 06 é referente as Seguintes Marcas/Modelos/Ano de Fabricação de Veículos Leves e Motocicleta a
Gasolina: CHEVROLET (CELTA, SPIN, TRACKER, CLASSIC), FIAT (SIENA, STRADA, UNO, PALIO, CRONOS, DOBLO), VOLKSWAGEM (GOLF),
HONDA (XLR 125) e FORD (KA SD), podendo ser incluído outras marcas/modelos, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
LOTE

ITENS

QUANT.

UNID.

6

1

350,00

h

6

2

200,00

h

6

3

200,00

h

6

4

80,00

h

DESCRIÇÃO DO OBJETO
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORA/HOMEM PARA MECÂNICA BÁSICA,
CORRETIVA E PREVENTIVA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REPAROS E MANUTENÇÃO GERAL.
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORA/HOMEM PARA MECÂNICA QUALIFICADA EM ANALISE, AJUSTES E REPAROS EM SISTEMAS DE INJEÇÃO, BOMBA,
BICOS E SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
MÃO DE OBRA HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA QUALIFICADA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS
LEVES
SERVIÇO/HORA DE SCANNER COM CABO COMUNICADOR

VALOR UNIT. – R$
100,00

120,00

117,50
120,00

Os serviços a serem realizados no Lote 07 é referente as Seguintes Marcas/Modelos/Ano de Fabricação de Veículos Leves a Diesel: DUCATO
MINIBUS FIAT, HR CARROCERIA HYUNDAI, MASTER RENAULT, DUCATO AMBULANCIA FIAT, podendo ser incluído outras marcas/modelos,
durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
LOTE

ITENS

QUANT.

UNID.

7

1

200,00

h

7

2

100,00

h

7

3

80,00

h

7

4

50,00

h

DESCRIÇÃO DO OBJETO
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORA/HOMEM PARA MECÂNICA BÁSICA,
CORRETIVA E PREVENTIVA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REPAROS E MANUTENÇÃO GERAL.
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORA/HOMEM PARA MECÂNICA QUALIFICADA
EM ANALISE, AJUSTES E REPAROS EM SISTEMAS DE INJEÇÃO, BOMBA,
BICOS E SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
MÃO DE OBRA HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA QUALIFICADA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS
LEVES
SERVIÇO/HORA DE SCANNER COM CABO COMUNICADOR

VALOR UNIT. – R$
100,00

120,00

120,00
120,00

II - As quantidades descritas acima são a título estimativo. A retirada será conforme a demanda da administração.
III - EMPRESA VENCEDORA DO LOTE NÃO PODERA TERCEIRIZAR OU REPASSAR NENHUM TIPO DE SERVIÇO PARA EMPRESAS OU OUTRAS
PESSOAS FISICAS NÃO REGISTRADAS NA EMPRESA VENCEDORA SEM A AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO, SOB PENA DE PUNIÇÕES E RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU CONTRATO.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES
Obriga-se a FORNECEDORA a:
I - Responder pelos danos que porventura venha a ocasionar em razão da qualidade dos serviços, sem prejuízo das demais penalidades
contratuais e legais;
II - Apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência dos Serviços fornecidos;
III – Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto desta Ata.
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IV - Manter, durante a vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação do Processo
Licitatório nº. 1780/2021.
V - Permitir o livre acesso da fiscalização credenciada pelo MUNICÍPIO ao local de fornecimento dos Serviços.
VI - A empresa deverá conceder garantia, em materiais e serviços empregados, no prazo mínimo conforme legislação vigente não podendo
ser inferior a 03 (três) meses.
VII - Havendo a necessidade do acionamento da garantia, de que trata o item anterior, a empresa deverá arcar com todas as despesas, sem
ônus para o Município, inclusive viagens.
VIII - As máquinas e equipamentos necessários a execução dos serviços, bem como pessoal qualificado serão de responsabilidade da empresa.
IX - A empresa deverá realizar os serviços de socorro, sempre que possível, no local onde estiver a referida máquina/veículo danificada,
sendo que na execução dos serviços os preços serão aqueles oferecidos pela proposta, e nesses valores da hora já devem estar inclusas as
despesas com deslocamento técnico para efetuar atendimento do serviço no local solicitado.
X - A empresa deverá dar prioridade às máquinas da Prefeitura Municipal, inclusive, se necessário, prestar o serviço aos sábados, considerando que o serviço público não pode parar, por falta de manutenção. A empresa terá o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para
atender ao chamado do Serviço de Frotas, e se possível resolver o problema imediatamente ou no máximo em 05 dias, sendo possível a
prorrogação mediante autorização do Município.
XI - A empresa responsável pelos serviços de mão de obra deverá fornecer ao município, sempre que necessário, a relação de peças necessárias para realização da manutenção/conserto com o código da peça do fabricante para que o Município faça a aquisição e encaminhe
está para a realização dos serviços.
XII - A empresa poderá fornecer as peças necessárias para o conserto/manutenção, desde que comprovado o preço de mercado e emitida
autorização prévia de compras do Município.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
I - Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela FORNECEDORA;
A – Fornecer à licitante, todas as informações relacionadas com o objeto do presente Ata;
B – Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, o cumprimento do contrato a ser assinado com a licitante
vencedora, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte da licitante vencedora;
C – Efetuar o pagamento à licitante vencedora, na forma e prazos estabelecidos nesta Ata, procedendo-se à retenção dos tributos devidos,
consoante a legislação vigente;
D – Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela licitante vencedora, bem como sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
I - O Município promoverá, através de expert, a fiscalização do serviço entregue (não necessariamente na entrega), e em caso de se observar que o serviço é de qualidade duvidosa, atestado por expert, sob pena de rescisão de contrato.
II - Fica Com responsável sobre a fiscalização da Entrega e qualidade dos Serviços os seguintes Funcionários:
Secretario de Infra – Estrutura e Transporte - Rogerio Perin
Secretaria de Educação: Leandro Neuhaus
Secretaria de Agricultura: Renato Perin
Secretaria da Saúde – Maristela Valer
Secretaria de Assistência Social – Aline Mara Engel
Gabinete do Prefeito – Jovir Antonio Zanuzzo
III - O gestor desta Ata, sempre que considerar necessário, poderá exigir a análise dos serviços para a verificação de sua qualidade, que
deverá estar dentro dos padrões legais exigidos, sob pena de aplicação das sanções previstas.
IV - Por ocasião do recebimento dos serviços, o órgão requisitante, por intermédio de seu secretário ou servidor designado, reserva-se no
direito de proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações técnicas do objeto licitado, estando a proponente vencedora obrigada a promover a devida regularização, observando-se os prazos
contratuais.
V - O aceite dos serviços não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade, de qualidade ou técnico, ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente.
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CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO
I - Pelos serviços, o Município pagará à empresa vencedora a soma das horas/trabalhadas, que serão verificadas pelo secretário de cada
secretaria ou por servidor público responsável designado, na proporção da quantidade consumida, mediante a apresentação da nota fiscal
(desde que conferida e aceita).
II – O pagamento dos Serviços será efetuado com prazo Maximo de 15 dias após a emissão da Ordem de Compra, mediante apresentação
da respectiva Nota Fiscal, do qual será efetuado através de cheque nominal ou ordem bancária.
III – Se a nota fiscal, for apresentada com erro, será devolvida ao fornecedor para retificação e reapresentação, acrescentando-se no prazo
fixado no item acima, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação;
CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE
I - Não haverá reajuste, no prazo de validade do presente registro nem atualização dos valores, exceto na ocorrência de fato que justifique
a aplicação da línea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
I - As despesas oriundas deste Registro de Preços, correrão à conta da Classificação das Despesas de 2021 e 2022.
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA
I - A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a contar a partir do dia da sua assinatura.
CLÁUSULA NONA – RECISÃO
A FORNECEDORA poderá ter seu registro cancelado:
I – A inexecução total ou parcial dos serviços a ser contratado, o Município assegurará o direito de rescisão nos termos do art. 77 a 80 da
Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sempre mediante notificação por escrito.
II – A rescisão do Contrato, nos termos do art. 79 da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 poderá ser:
III – Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal
nº 8.666 de 21 de junho de 1993;
IV– Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no
processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;
V – Judicial, nos termos da legislação.
VI – Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores, sem que haja culpa da proponente vencedora, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os
houver sofrido.
CLAUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
I – De conformidade com o art. 86, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, o atraso injustificado na entrega dos serviços sujeitará
a empresa, a juízo da Administração, à multa de até 2% (dois por cento), do valor da aquisição, até 30 (trinta) dias, após este prazo será
cobrado juro de 1% (um por cento) ao mês;
II – A multa prevista no item “I” será descontada dos créditos que a contratada possuir com o Município, e poderá acumular com as demais
sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 19.2, alínea “b”;
III – Nos termos do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, pela inexecução total ou parcial na entrega do objeto licitado
a Administração poderá aplicar aos fornecedores, as seguintes penalidades:
A – Advertência por escrito;
B – Aplicação de multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor total da contratação efetuada, pela inexecução das obrigações constantes
deste Instrumento;
C – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
D – declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993;
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IV – Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo estipulado o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com este, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para execução pela Assessoria Jurídica.
V – Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do
mesmo prazo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
I - Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com a presente licitação, fica eleito o Foro da Comarca de Maravilha, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
I – A FORNECEDORA é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações, dos documentos e propostas apresentados em qualquer
época ou fase da licitação e da ata;
II – A FORNECEDORA fica obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas
quantidades dos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, na forma do artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº. 8.666 de
21 de junho de 1993;
Flor do Sertão – SC, aos 20 dias do mês de outubro de 2021.
SIDNEI JOSE WILLINGHÖFER
CPF: 503.319.819-04
CONTRATANTE

DOUGLAS TEOCHI
CPF: 075.165.439-69
CONTRATADA

DIOGO DE BEM
TESTEMUNHA

PAULO ROBERTO BEGNINI
TESTEMUNHA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 53/2021

Publicação Nº 3359453

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 53/2021
Processo Licitatório nº. 1780/2021
Modalidade de Pregão Presencial – Registro de Preços nº. 32/2021
Validade da ata de R.P.: 12 (doze) meses contados a partir do dia 20/10/2021
O Município de Flor do Sertão – SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 01.566.621/0001-08 com sede na
Avenida Flor do Sertão, 696, na cidade de Flor do Sertão – SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Sidnei José Willinghöfer,
brasileiro, residente e domiciliado no município de Flor do Sertão, inscrito no CPF sob o n° 503.319.819-04 e portador da Cédula de Identidade n° 1.711.118 SSP/SC, resolve, em face das propostas apresentadas no PREGÃO nº 05/2016, REGISTRAR OS PREÇOS da empresa
MECTRAMAQ MECÂNICA PESADA DE TRATORES MAQUINAS E PEÇAS LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 20.533.893/0001-48, estabelecida na Rua Padre Aurélio Canzi, nº. 3498, na cidade de São Miguel do Oeste - SC, neste ato representada pelo Sr. Airton Sbaraini,
inscrito no CPF sob nº. 592.263.079-20 e Identidade nº. 13.908.166-8, doravante denominados MUNICÍPIO e FORNECEDOR, sujeitando-se
as partes ao edital do Processo Licitatório nº. 1780/2021 na modalidade de Pregão Presencial – Registro de preços nº. 32/2021, às determinações das Leis nº. 8.666/93 atualizada, Lei 10.520/02, legislação complementar vigente e pertinente à matéria e às seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
I – A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços dos preços unitários a serem fornecidos sobre a REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA ESPECIALIZADA, PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA LINHA PESADA, TRATORES DE PNEUS,
CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E VEICULOS LEVES DO MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO/SC, conforme
as especificações e quantidades abaixo descritos:
Os serviços a serem realizados no Lote 01 é referente as Seguintes Maquinas: ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOOSAN DX140, TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, MOTONIVELADORA CATERPILLAR CAT 120K, ROLO COMPACTADOR MULLER VAP 70, RETROESCAVADEIRA
MR/XCMG XT870BR-I QJZ 5F93, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, PÁ – CARREGADEIRA CASE W20E, BRITADOR MÓVEL BRI5030,
RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, podendo ser incluído mais maquinas das mesmas marcas ou marcas diferentes, durante a vigência da
Ata de Registro de Preços.
LOTE

ITENS

QUANT.

UNID.

1

1

500,00

h
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DESCRIÇÃO DO OBJETO
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORA/HOMEM PARA MECÂNICA BÁSICA, CORRETIVA E PREVENTIVA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REPAROS E MANUTENÇÃO
GERAL.

VALOR UNIT. – R$
106,00
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1

2

175,00

h

1

3

175,00

h

1

4

150,00

h

1

5

100,00

h

1

6

100,00

h

1

7

70,00

h

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORA/HOMEM PARA MECÂNICA QUALIFICADA EM ANALISE, AJUSTES E REPAROS EM SISTEMAS DE INJEÇÃO, BOMBA,
BICOS E SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORA/HOMEM PARA MECÂNICA QUALIFICADA
PARA ANALISE, AJUSTES E CORREÇÕES NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO,
COMANDOS E COMANDOS HIDRÁULICOS.
MÃO DE OBRA HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA QUALIFICADA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DE MAQUINAS
PESADAS.
MÃO DE OBRA HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA QUALIFICADA
PARA REALIZAÇÃO DE SOLDA MIG EM TODAS AS MAQUINAS PESADAS COM
TODO O MATERIAL INCLUSO.
MÃO DE OBRA HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA QUALIFICADA
PARA REALIZAÇÃO DE SOLDA DE OXIGENCIO EM TODAS AS MAQUINAS
PESADAS COM TODO O MATERIAL INCLUSO.
SERVIÇO/HORA DE SCANNER COM CABO COMUNICADOR PARA MAQUINAS
PESADAS
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130,00

130,00

113,00

93,00

86,00
162,00

II - As quantidades descritas acima são a título estimativo. A retirada será conforme a demanda da administração.
III - EMPRESA VENCEDORA DO LOTE NÃO PODERA TERCEIRIZAR OU REPASSAR NENHUM TIPO DE SERVIÇO PARA EMPRESAS OU OUTRAS
PESSOAS FISICAS NÃO REGISTRADAS NA EMPRESA VENCEDORA SEM A AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO, SOB PENA DE PUNIÇÕES E RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU CONTRATO.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES
Obriga-se a FORNECEDORA a:
I - Responder pelos danos que porventura venha a ocasionar em razão da qualidade dos serviços, sem prejuízo das demais penalidades
contratuais e legais;
II - Apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência dos Serviços fornecidos;
III – Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto desta Ata.
IV - Manter, durante a vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação do Processo
Licitatório nº. 1780/2021.
V - Permitir o livre acesso da fiscalização credenciada pelo MUNICÍPIO ao local de fornecimento dos Serviços.
VI - A empresa deverá conceder garantia, em materiais e serviços empregados, no prazo mínimo conforme legislação vigente não podendo
ser inferior a 03 (três) meses.
VII - Havendo a necessidade do acionamento da garantia, de que trata o item anterior, a empresa deverá arcar com todas as despesas, sem
ônus para o Município, inclusive viagens.
VIII - As máquinas e equipamentos necessários a execução dos serviços, bem como pessoal qualificado serão de responsabilidade da empresa.
IX - A empresa deverá realizar os serviços de socorro, sempre que possível, no local onde estiver a referida máquina/veículo danificada,
sendo que na execução dos serviços os preços serão aqueles oferecidos pela proposta, e nesses valores da hora já devem estar inclusas as
despesas com deslocamento técnico para efetuar atendimento do serviço no local solicitado.
0.1. X - A empresa deverá dar prioridade às máquinas da Prefeitura Municipal, inclusive, se necessário, prestar o serviço aos sábados,
considerando que o serviço público não pode parar, por falta de manutenção. A empresa terá o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
para atender ao chamado do Serviço de Frotas, e se possível resolver o problema imediatamente ou no máximo em 05 dias, sendo possível
a prorrogação mediante autorização do Município.
XI - A empresa responsável pelos serviços de mão de obra deverá fornecer ao município, sempre que necessário, a relação de peças necessárias para realização da manutenção/conserto com o código da peça do fabricante para que o Município faça a aquisição e encaminhe
está para a realização dos serviços.
XII - A empresa poderá fornecer as peças necessárias para o conserto/manutenção, desde que comprovado o preço de mercado e emitida
autorização prévia de compras do Município.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
I - Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela FORNECEDORA;
A – Fornecer à licitante, todas as informações relacionadas com o objeto do presente Ata;
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B – Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, o cumprimento do contrato a ser assinado com a licitante
vencedora, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte da licitante vencedora;
C – Efetuar o pagamento à licitante vencedora, na forma e prazos estabelecidos nesta Ata, procedendo-se à retenção dos tributos devidos,
consoante a legislação vigente;
D – Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela licitante vencedora, bem como sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
I - O Município promoverá, através de expert, a fiscalização do serviço entregue (não necessariamente na entrega), e em caso de se observar que o serviço é de qualidade duvidosa, atestado por expert, sob pena de rescisão de contrato.
II - Fica Com responsável sobre a fiscalização da Entrega e qualidade dos Serviços os seguintes Funcionários:
Secretario de Infra – Estrutura e Transporte - Rogerio Perin
Secretaria de Educação: Leandro Neuhaus
Secretaria de Agricultura: Renato Perin
Secretaria da Saúde – Maristela Valer
Secretaria de Assistência Social – Aline Mara Engel
Gabinete do Prefeito – Jovir Antonio Zanuzzo
III - O gestor desta Ata, sempre que considerar necessário, poderá exigir a análise dos serviços para a verificação de sua qualidade, que
deverá estar dentro dos padrões legais exigidos, sob pena de aplicação das sanções previstas.
IV - Por ocasião do recebimento dos serviços, o órgão requisitante, por intermédio de seu secretário ou servidor designado, reserva-se no
direito de proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações técnicas do objeto licitado, estando a proponente vencedora obrigada a promover a devida regularização, observando-se os prazos
contratuais.
V - O aceite dos serviços não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade, de qualidade ou técnico, ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO
I - Pelos serviços, o Município pagará à empresa vencedora a soma das horas/trabalhadas, que serão verificadas pelo secretário de cada
secretaria ou por servidor público responsável designado, na proporção da quantidade consumida, mediante a apresentação da nota fiscal
(desde que conferida e aceita).
II – O pagamento dos Serviços será efetuado com prazo Maximo de 15 dias após a emissão da Ordem de Compra, mediante apresentação
da respectiva Nota Fiscal, do qual será efetuado através de cheque nominal ou ordem bancária.
III – Se a nota fiscal, for apresentada com erro, será devolvida ao fornecedor para retificação e reapresentação, acrescentando-se no prazo
fixado no item acima, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação;
CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE
I - Não haverá reajuste, no prazo de validade do presente registro nem atualização dos valores, exceto na ocorrência de fato que justifique
a aplicação da línea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
I - As despesas oriundas deste Registro de Preços, correrão à conta da Classificação das Despesas de 2021 e 2022.
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA
I - A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a contar a partir do dia da sua assinatura.
CLÁUSULA NONA – RECISÃO
A FORNECEDORA poderá ter seu registro cancelado:
I – A inexecução total ou parcial dos serviços a ser contratado, o Município assegurará o direito de rescisão nos termos do art. 77 a 80 da
Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sempre mediante notificação por escrito.
II – A rescisão do Contrato, nos termos do art. 79 da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 poderá ser:
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III – Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal
nº 8.666 de 21 de junho de 1993;
IV– Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no
processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;
V – Judicial, nos termos da legislação.
VI – Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores, sem que haja culpa da proponente vencedora, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os
houver sofrido.
CLAUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
I – De conformidade com o art. 86, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, o atraso injustificado na entrega dos serviços sujeitará
a empresa, a juízo da Administração, à multa de até 2% (dois por cento), do valor da aquisição, até 30 (trinta) dias, após este prazo será
cobrado juro de 1% (um por cento) ao mês;
II – A multa prevista no item “I” será descontada dos créditos que a contratada possuir com o Município, e poderá acumular com as demais
sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 19.2, alínea “b”;
III – Nos termos do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, pela inexecução total ou parcial na entrega do objeto licitado
a Administração poderá aplicar aos fornecedores, as seguintes penalidades:
A – Advertência por escrito;
B – Aplicação de multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor total da contratação efetuada, pela inexecução das obrigações constantes
deste Instrumento;
C – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
D – declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993;
IV – Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo estipulado o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com este, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para execução pela Assessoria Jurídica.
V – Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do
mesmo prazo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
I - Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com a presente licitação, fica eleito o Foro da Comarca de Maravilha, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
I – A FORNECEDORA é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações, dos documentos e propostas apresentados em qualquer
época ou fase da licitação e da ata;
II – A FORNECEDORA fica obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas
quantidades dos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, na forma do artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº. 8.666 de
21 de junho de 1993;
Flor do Sertão – SC, aos 20 dias do mês de outubro de 2021.
SIDNEI JOSE WILLINGHÖFER
CPF: 503.319.819-04
CONTRATANTE

AIRTON SBARAINI
CPF: 592.263.079-20
CONTRATADA

DIOGO DE BEM
TESTEMUNHA

PAULO ROBERTO BEGNINI
TESTEMUNHA
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DECRETO Nº. 102/2021

Publicação Nº 3359444

DECRETO nº. 102/2021
Homologa Julgamento proferido pelo Pregoeiro, no processo licitatório nº. 1780/2021, e dá outras providências.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER, Prefeito Municipal de Flor do Sertão, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais;
DECRETA:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro, nomeada pela portaria nº. 32/2021, sobre o processo de licitação nº.
1780/2021, que tem por objeto a REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA ESPECIALIZADA, PARA MANUTENÇÃO
DAS MÁQUINAS DA LINHA PESADA, TRATORES DE PNEUS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E VEICULOS LEVES DO MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO/SC.
Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor das empresas abaixo relacionadas, tudo conforme constatação na Adjudicação do
referido processo.
PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP

R$ 141.790,00

PATRICK DIOGENES GENZ ME

R$ 124.050,00

MECANICA BIASOLI TEOCHI EIRELI

R$ 217.700,00

MECTRAMAQ MECÂNICA DE TRATORES MAQUINAS PESADAS E PEÇAS

R$ 144.690,00

Art. 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, bem como os demais interessados, da decisão proferida neste decreto.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Flor do Sertão – SC, aos 20 dias do mês de outubro de 2021.
SIDINEI JOSE WILLINGHOFER
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 281/2020

Publicação Nº 3360090
PORTARIA Nº 281/2021
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER, Prefeito Municipal de Flor do Sertão, Estado
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei,

RESOLVE
Art. 1º - Fica pela presente Portaria CONCEDIDO férias regulamentar ao Servidor Municipal ADEMIR FILIPPIN ocupante do Cargo de Vigia,
lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano, no período de 21/10/2021 a 04/11/2021, Conforme
Decreto nº 002/2017, relativo ao período aquisitivo 10/20 a 10/21.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, ao 21 dia do mês de Outubro de 2021.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER Prefeito Municipal
DIRCIANE F. NEUHAUS
Responsável Dpto Pessoal
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Formosa do Sul
Prefeitura
DECRETO MUNICIPAL N.º 5437, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359099

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL
DECRETO MUNICIPAL N.º 5437, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR – POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO PROGRAMA 2021 DO TIPO ALTERAÇÃO SUPLEMENTAR
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
JORGE ANTONIO COMUNELLO, Prefeito Municipal de Formosa do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe
confere o art. 71, Inciso XVIII da Lei Orgânica Municipal e autorização contida Lei Municipal N.º 772, de 14 de dezembro de 2020.
DECRETA:
Art. 1.º Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 7.901,00 (sete mil e novecentos e um reais) para a (s) seguinte (s) dotação
(ões) orçamentária (s):
ENTIDADE: 2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
05.01 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE
PROJ./ATIV. 2.029 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
(21)3.3.90.00.00.00.00.00.0102 – RECURSOS ORDINÁRIOS

R$ 7.901,00

Art. 2.º Para atendimento da Suplementação que trata o artigo primeiro serão utilizados recursos proveniente da anulação, referente a fonte
de recursos abaixo relacionados no valor de R$ 7.901,00 (sete mil e novecentos e um reais).
ENTIDADE: 2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
05.01 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE
PROJ./ATIV. 2.029 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
(22)4.4.90.00.00.00.00.00.0102 – RECURSOS ORDINÁRIOS

R$ 7.901,00

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Executivo Municipal de Formosa do Sul, em 20 de outubro de 2021.
JORGE ANTONIO COMUNELLO
PREFEITO MUNICIPAL
REGISTRADA E PUBLICADA EM DATA SUPRA.

LEI MUNICIPAL Nº 800, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359564

LEI MUNICIPAL Nº 800, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
“DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
JORGE ANTONIO COMUNELLO, Prefeito Municipal de Formosa do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe
confere o art. 71, Inciso XII da Lei Orgânica Municipal, Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:
I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º O Orçamento do Município de Formosa do Sul, para o exercício de 2022, será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo:
I – as metas e riscos fiscais;
II – as prioridades e metas da administração municipal extraída do Plano Plurianual para 2022;
III – a estrutura dos orçamentos;
IV – as diretrizes para a elaboração e a execução dos orçamentos do Município e suas alterações;
V – as disposições sobre dívida pública municipal;
VI – as disposições sobre despesas com pessoal e seus encargos;
VII – as disposições sobre alterações na legislação tributária;
VIII - e as disposições gerais.
II – DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 2º Com referência as Metas Fiscais para o ano de 2022 e em observância as regras sobre a responsabilidade fiscal, serão apresentados
anexos ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias:
I – Demonstrativo de Metas Anuais;
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 530

II – Demonstrativo da Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício anterior;
III – Demonstrativo das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos três Exercícios Anteriores;
IV – Demonstrativo da Evolução do Patrimônio Líquido;
V – Demonstrativo da Origem e Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos;
VI – Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
VII – Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado;
VIII – Cálculo das Metas Fiscais de Receita;
IX – Cálculo das Metas Fiscais de Despesas;
X – Memória de Cálculo das Metas Fiscais de Resultado Primário;
XI – Memória de Cálculo das Metas Fiscais de Resultado Nominal;
XII – Memória de Cálculo das Metas Fiscais de Montante da Dívida;
XIII – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;
XIV – Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências;
XV – Demonstrativo da Priorização de Recursos para obras em andamento e Conservação do Patrimônio Público.
III – DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2022
Art. 3º As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2022 são aquelas definidas e demonstradas de que
trata o artigo 2° desta lei.
Art. 4º Na elaboração da proposta orçamentária para 2022, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas
nesta lei e identificadas no Anexo XIII, a fim de compatibilizar a despesa orçada á receita prevista, de forma a preservar a suficiência de
caixa.
IV – DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS
Art. 5º Para efeito desta Lei, entende-se por:
I – programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos;
II – ação, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, denominado por projeto, atividade ou operação
especial;
III – atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se
realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta em produto necessário à manutenção da atuação governamental;
IV – projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas
no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da atuação governamental;
V – operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das atuações de governo, das
quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens e serviços;
VI – unidade orçamentária, o menor nível da classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de
maior nível da classificação institucional;
VII – receita ordinária, aquelas previstas para ingressarem no caixa da unidade gestora de forma regular, seja pela competência de tributar
e arrecadar, seja por determinação constitucional no partilhamento dos tributos de competência de outras esferas de governo;
VIII – execução física, a autorização para que o contratado realize a obra, forneça o bem ou preste o serviço;
IX – execução orçamentária, o empenho e a liquidação da despesa, inclusive sua inscrição em restos a pagar;
X – execução financeira, o pagamento da despesa, inclusive dos restos a pagar já inscritos.
§ 1º Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades ou operações
especiais, e estas com identificação da Classificação Institucional, Funcional Programática, Categoria Econômica, Diagnóstico situacional do
Programa, Diretrizes, Objetivos, Metas Físicas e indicação das fontes de financiamento na forma da Portaria Interministerial n° 163/2001 e
alterações posteriores.
§ 2º A categoria de programação que trata o artigo 167, VI da Constituição Federal, serão identificadas por projetos, atividades ou operações
especiais.
Art. 6º O orçamento para o exercício financeiro de 2022 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo e seus Fundos, e será estruturado em
conformidade com a configuração Organizacional da Prefeitura.
Parágrafo Único. O Município, por meio de Lei específica, poderá criar autarquias e Fundações cujos objetivos sejam a extensão de serviços
públicos de sua competência, para os quais será concedida verba orçamentária própria do orçamento vigente ou créditos adicionais, na
forma da Lei de criação.
Art. 7º A Lei Orçamentária para 2022 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, identificadas com código da
destinação dos recursos, especificando aquelas vinculadas a seus Fundos e Orçamentos Fiscais (F) e de Seguridade Social (S), desdobradas
as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as Portarias MOG n° 42/1999, Interministerial nº
163/2001 e alterações posteriores, Portaria Conjunta STN/COG nº 700, de 10 de dezembro de 2014, Portaria Conjunta STN/COG nº 01, de
10 de dezembro de 2014, Portaria STN 637, de 18 de outubro de 2012 e alterações posteriores, na forma dos seguintes Anexos:
I – Demonstrativo da Receita e Despesa, segundo as Categorias Econômicas (Anexo I, da Lei 4.320/64 e Adendo II da Portaria SOF nº
8/85);
II – Demonstrativo da Receita, segundo as Categorias Econômicas (Anexo II, da Lei 4.320/64 e Adendo III da Portaria SOF nº 8/85);
III – Resumo Geral da Despesa, segundo as Categorias Econômicas (Anexo III, da Lei 4.320/64 e Adendo III da Portaria SOF/SEPLAN Nº
8/85);
IV – Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica, Grupos de Natureza de Despesa e Modalidade de Aplicação em cada Unidade
Orçamentária (Anexo III, da Lei 4.320/64 e Adendo III da Portaria SOF nº 8/85);
V – Programa de Trabalho (Adendo V da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);
VI – Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo VI da Lei 4.320/64 e Adendo V da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);
VII – Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei
4.320/64 e Adendo VI da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);
VIII – Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas, conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8, da Lei 4.320/64
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e Adendo VII da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);
IX – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9, da Lei 4.320/64 e Adendo VIII da Portaria SOF/SEPLAN Nº 08/85);
X – Quadro Demonstrativo da Despesa - QDD por Categoria de Programação, com identificação da Classificação Institucional, Funcional
Programática, Categoria Econômica, Diagnóstico situacional do Programa, Diretrizes, Objetivos, Metas Físicas e indicação das fontes de
financiamento, denominado QDD;
XI – Demonstrativo da Evolução da Receita por Fontes, conforme disposto no Artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
XII – Demonstrativo da estimativa e Compensação da Renúncia de Receita, na forma estabelecida no Art. 14 da LRF; (Art. 5°, II da LRF);
XIII – Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado. Art. 5º, II da LRF);
XIV – Demonstrativo da Evolução da Despesa no mínimo por Categoria Econômica conforme disposto no Artigo 22 da Lei 4.320/64;
XV – Demonstrativo das Receitas e Despesas dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social; (Art. 165, § 5° da CF);
XVI – Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com as Metas Fiscais e Físicas estabelecidas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias; (Art. 5º, I da LRF);
XVII – Demonstrativo dos Riscos Fiscais considerados para 2022 (Art. 5º, III);
XVIII – Demonstrativo da Origem e Aplicação dos Recursos Derivados da Alienação de Bens e Direitos que integram o Patrimônio Público.
(Art. 44 da LRF);
XIX – Demonstrativo da Apuração do Resultado Primário e Nominal previstos para o exercício de 2022. (Art. 4º, § 1º e 9º da LRF).
§ 1º Para efeito desta lei, entende-se por Unidade Gestora Central, a Prefeitura, e por Unidade Gestora, as Entidades com Orçamento e
Contabilidade própria.
§ 2º O Quadro Demonstrativo da Despesa – QDD, de que trata o inciso X deste artigo, fixará a despesa ao nível de Grupo de Natureza de
Despesa/Modalidade de Aplicação, conforme disposto na Portaria STN n° 163/2001, e alterações posteriores, admitido à transposição, o
remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/Modalidade de Aplicação/fonte de recursos para outro,
dentro de cada órgão, projeto/atividade ou operações especiais, definido por esta Lei como categoria de programação e poderá ser feito
por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal.
Art. 8º A mensagem de encaminhamento da Proposta Orçamentária de que trata o Art. 22, Parágrafo Único, I da Lei 4.320/64, conterá:
I – Quadro Demonstrativo da Participação Relativa de cada Fonte na Composição da Receita Total; (Princípio da Transparência. Art. 48 da
LRF);
II – Quadro Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária e sua Participação Relativa; (Princípio da Transparência. Art. 48 da LRF).
Art. 9º A Reserva de Contingência da Unidade Gestora Central será constituída, exclusivamente, de recursos da destinação “00” - Ordinários
do orçamento fiscal e corresponderá a 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida prevista.
V – DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO
Art. 10. Os Orçamentos para o exercício de 2022 e as suas execuções, obedecerão entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio
entre receitas e despesas em cada destinação, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, suas Autarquias e seus Fundos. (Art. 1º, §
1º, 4º, I, “a”, 50, I e 48 da LRF).
Art. 11. Os Fundos Municipais terão suas Receitas especificadas no Orçamento da Receita da Unidade Gestora Central, e estas, por sua
vez, vinculadas a Despesas relacionadas a seus objetivos, identificadas em Planos de Aplicação, representados nas Planilhas de Despesas
referidas no Art. 7º, X desta lei (QDD).
§ 1º Os Fundos Municipais serão gerenciados pelo Prefeito Municipal, podendo por manifestação formal do Chefe do Poder Executivo, serem
delegados a servidor municipal, exceto aqueles cuja Lei específica trate sobre sua gestão.
§ 2º A movimentação orçamentária e financeira das contas dos Fundos Municipais deverão ser demonstradas também em balancetes apartados da Unidade Gestora Central quando a gestão for delegada pelo Prefeito a servidor municipal.
Art. 12. Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2022 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária,
incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a valorização imobiliária, a ampliação da base de cálculo dos
tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios, o percentual de variação das transferências constitucionais, observando especialmente
o comportamento de 2021. (Art. 12 da LRF).
Parágrafo Único. Até 30 dias antes do encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal, os estudos e as estimativas de receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida,
e as respectivas memórias de cálculo. (Art. 12, § 3ºda LRF)
Art. 13. Se a receita estimada para 2022, comprovadamente, não atender ao disposto no artigo anterior quanto aos estudos e as estimativas, o Legislativo, quando da discussão da Proposta Orçamentária, poderá solicitar do Executivo Municipal a sua alteração e a consequente
adequação do orçamento da despesa.
Art. 14. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita por fonte poderá afetar o cumprimento das metas de resultados primário e nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas dotações, adotarão o mecanismo da limitação
de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, observado a destinação de recursos, nas seguintes dotações abaixo:
(ART. 9º da LRF).
I – Contrapartida para projetos ou atividades vinculados a recursos oriundos de fontes extraordinárias como convênios, operações de crédito, alienação de ativos, desde que ainda não comprometidos;
II – Obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
III – Dotação para combustíveis destinada a frota de veículos dos setores de transportes, obras, serviços públicos e agricultura;
IV – Dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades.
Parágrafo Único. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação
de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior
da Unidade Gestora, observada a vinculação da destinação de recursos.
Art. 15. A compensação de que trata o artigo 17, § 2° da Lei Complementar n° 101/2000, quando da criação ou aumento de Despesas
Obrigatórias de Caráter Continuado, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da margem líquida de expansão prevista no Anexo
VII, observado o limite das respectivas dotações e o limite de gastos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. (Art. 4º, § 2º da LRF)
Art. 16. Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do Anexo XIV desta
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Lei. (ART. 4º, § 3º da LRF)
§ 1º Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos da Reserva de Contingência e também, se houver, do excesso de
arrecadação e do superávit financeiro do exercício de 2021.
§ 2º Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará Projeto de Lei a Câmara, propondo anulação de recursos ordinários alocados para investimentos, desde que não comprometidos.
§ 3º Poderá, quando for o caso, o Executivo Municipal proceder a abertura de crédito adicional extraordinário.
Art. 17. Os orçamentos para o exercício de 2022 destinarão recursos para a Reserva de Contingência, com valor de 1% (um por cento) das
Receitas Correntes Líquidas previstas para o mesmo exercício. (ART. 5º, III da LRF).
§ 1º Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais
imprevistos, e também para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais para despesas não orçadas ou orçadas a menor,
conforme disposto na Portaria MPO nº 42/99, art. 5º, Portaria STN nº 163/2001, art. 8º e demonstrativo de riscos fiscais no Anexo XIV.
(Art. 5º, III, “b” da LRF).
§ 2º Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 01 de dezembro de 2022,
poderão, excepcionalmente, ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares
de dotações que se tornaram insuficientes.
Art. 18. Os investimentos com duração superior a 12 (doze) meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano
Plurianual. (Art. 5º, § 5º da LRF).
Art. 19. O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual: o desdobramento da
receita prevista em metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal
para suas Unidades Gestoras, considerando nestas, eventuais déficits financeiros apurados nos Balanços Patrimoniais do exercício anterior,
de forma a restabelecer o imediato equilíbrio de caixa. (ART. 8º, 9° e 13 da LRF).
Art. 20. Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2022 com dotações vinculadas a destinação de recursos oriundos de
transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou
estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido. (ART. 8º, par. único e 50, I da LRF).
§ 1º A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, § 3º da Lei 4.320/64 será realizado em cada destinação de recursos
para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais conforme exigência contida nos artigos 8º, parágrafo único e 50, I
da Lei de Responsabilidade Fiscal, LC nº 101/2000.
§ 2º - Na Lei Orçamentária Anual os Orçamentos da Receita e da Despesa identificarão com codificação adequada cada uma das destinações
de recursos, de forma que o controle da execução observe o disposto no caput deste artigo. (Art. 8º, par. único e 50, I da LRF)
§ 3º - Os recursos de convênios não previstos no orçamento da receita, ou o seu excesso de arrecadação poderão ser utilizados como fonte
de recursos para abertura de crédito suplementar ou especial, por Decreto do Poder Executivo.
Art. 21. A renúncia de receita estimada para o exercício financeiro de 2022, constantes do Anexo VI desta lei, não será considerada para
efeito de cálculo do orçamento da receita. (ART. 4º, § 2º, V e ART. 14, I da LRF).
Art. 22. A transferência de recursos do Tesouro Municipal às entidades privadas sem fins lucrativos, em forma de termo de ajuste, sempre
que for o caso, deverá atender a Lei Federal 13.019/2014 e alterações posteriores.
§ 1º A transferência de recursos do Tesouro Municipal às entidades privadas em forma de subvenção social, beneficiará somente aquelas de
caráter educativo, médica, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei. (ART. 4º, I, “f” e 26 da LRF), conforme Instrução Normativa TC 14/2012, do Tribunal
de Conta de Santa Catarina.
§ 2º As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas com base na Instrução Normativa TC 14/2012,
do Tribunal de Conta de Santa Catarina, e, quando for o caso pela Lei Federal 13.019/2014, e na forma do Art. 70, Parágrafo único da
CF/1988, e estarão submetidas à fiscalização do Poder Público, com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os
quais receberam os recursos.
Art. 23. A transferência de recursos do Tesouro Municipal à Consórcios Públicos deverá estar contratada mediante contrato de rateio.
Parágrafo Único. Os consórcios públicos beneficiados com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas com base na Instrução
Normativa STN 72, de 01 de fevereiro de 2012 e normativas do Tribunal de Contas de Santa Catarina, e estarão submetidas à fiscalização
do Poder Público, com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.
Art. 24. Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que
trata o artigo 16, itens I e II da Lei Complementar n° 101/2000 deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou de
sua dispensa/inexigibilidade.
Parágrafo Único. Para efeito do disposto no Art. 16, § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas
decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2022, em cada evento, não exceda aos valores limites para dispensa de licitação fixado no incisos I e II do art. 24 da Lei
8.666/93, devidamente atualizados pelo Decreto Federal 9.412 de 18 de junho de 2018. (ART. 16, § 3º da LRF).
Art. 25. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos
orçamentários salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito. (ART. 45 da LRF).
Parágrafo único. As obras em andamento e os custos programados para conservação do patrimônio público estão apresentados no Anexo
XV desta Lei. (Art. 45, parágrafo único da LRF)
Art. 26. Despesas de competência de outros entes da Federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados por
convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária. (ART. 62 da LRF).
Art. 27. A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2022 a preços correntes.
Art. 28. A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada para
cada Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Fontes de recursos, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos
de que trata a Portaria STN nº 163/2001.
Parágrafo Único. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de
Aplicação/Fonte de Recursos para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, poderá ser feita por Decreto do Prefeito
Municipal. (Art. 167, VI da CF).
Art. 29. Durante a execução orçamentária de 2022, o Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades
ou operações especiais no orçamento das unidades gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o
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exercício de 2022 e constantes desta lei. (Art. 167, I da CF)
Art. 30. O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal de que trata os artigo 50, § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, serão desenvolvidos de forma a apurar os gastos dos serviços, tais como: dos programas, das ações, do m2 das construções,
do m2 das pavimentações, do aluno/ano do ensino fundamental, do aluno/ano do transporte escolar, do aluno/ano do ensino infantil, do
aluno/ano com merenda escolar, da destinação final da tonelada de lixo, do atendimento nas unidades de saúde, entre outros. (Art. 4º, I,
“e” da LRF).
Parágrafo Único. Os gastos serão apurados por meio de das operações orçamentárias, tomando-se por base as metas físicas previstas nas
planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício. (Art. 4º, I, “e” da LRF).
Art. 31. Os programas priorizados por esta lei, extraídos do Plano Plurianual e contemplados na Lei Orçamentária para 2022, serão desdobrados em metas quadrimestrais para avaliação permanente pelos responsáveis e em audiência pública na Comissão de Orçamento e
Finanças da Câmara até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir
desvios, avaliar gastos e cumprimento das metas físicas estabelecidas. (Art. 4º, I, “e” e 9°, § 4° da LRF).
Art. 32. Para fins do disposto no artigo 165, § 8° da Constituição Federal, considera-se crédito suplementar a criação de Grupo de Natureza
de Despesa em categoria de programação ou a elevação do crédito orçamentário fixado na Lei Orçamentária para cada Grupo de Natureza
de Despesa/Modalidade de Aplicação, excluído deste último o remanejamento realizado dentro da mesma categoria de programação.
VI – DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 33. A Lei Orçamentária de 2022 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento à Despesas de
Capital, observado o limite de endividamento de 50% das receitas correntes líquidas apuradas até o segundo mês imediatamente anterior
a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LC 101/2000. (Artigos 30, 31 e 32 da LRF)
Art. 34. A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica. (Art. 32, I da LRF)
Art. 35. Ultrapassado o limite de endividamento definido no Artigo 14 desta lei, enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá
resultado primário necessário por meio da limitação de empenho e movimentação financeira nas dotações definidas no Artigo 13 desta lei.
(Art. 31, § 1º, II da LRF)
VII – DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL
Art. 36. O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2022, criar cargos e funções, alterar a estrutura de
carreiras, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou em
caráter temporário na forma da lei, observados os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. (Artigo 169, parágrafo 1º, II da CF)
Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei do orçamento para 2022 ou em créditos adicionais.
Art. 37. Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a
Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores quando as despesas com pessoal não excederem a
95% do limite estabelecido no Art. 20, III da Lei de Responsabilidade Fiscal. (ART. 22, par. único, V da LRF).
Art. 38. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal: (ART. 19 e 20 da LRF).
I – eliminação de vantagens concedidas a servidores;
II – eliminação das despesas com horas extras;
III – exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
IV – demissão de servidores admitidos em caráter temporário.
Art. 39. Para efeito desta lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão de obra referente substituição de servidores de
que trata o artigo 18, § 1º da LRF, a contratação de mão de obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções
previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal de Formosa do Sul, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.
Parágrafo Único. Quando a contratação de mão de obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de
propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos
de despesa que não o “34 – Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização”.
VIII – DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Art. 40. O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular
o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, conceder
anistia para estimular a cobrança da dívida ativa, devendo esses benefícios serem considerados nos cálculos do orçamento da receita e
serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes. (ART.
14 da LRF)
Art. 41. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário,
poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no Art. 14 da
Lei de Responsabilidade Fiscal. (ART. 14, § 3º da LRF)
Art. 42. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da
Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação, seja por aumento da receita ou mediante cancelamento, pelo
mesmo período, de despesas em valor equivalente. (Art. 14, § 2ºda LRF)
IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
Art. 43. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que
a apreciará e a devolverá para sanção até o dia 15/12/2021.
§ 1º A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no “Caput” deste artigo.
§ 2º Se a lei orçamentária anual não for devolvida para sanção até o início do exercício financeiro de 2022, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a Lei Orçamentária aprovada para o exercício de 2021.
Art. 44. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos,
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motivado por insuficiência de tesouraria, conforme disposto no artigo 117 da Constituição do Estado de Santa Catarina.
Art. 45. Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos, nos limites dos seus
saldos, no exercício subsequente, por ato do Chefe do Poder Executivo.
Art. 46. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual por meio de seus órgãos da administração direta ou indireta para realização de obras ou serviços de competência do Município ou não, durante o exercício de 2022.
Art. 47. O Executivo Municipal está autorizado a firmar acordos e ajustes judiciais ou extrajudiciais.
Art. 48. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Executivo Municipal de Formosa do Sul, em 20 de outubro de 2021.
JORGE ANTONIO COMUNELLO
PREFEITO MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL Nº 801, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359596

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL
LEI MUNICIPAL Nº 801, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021
“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL A DESAPROPRIAR IMÓVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
JORGE ANTONIO COMUNELLO, Prefeito Municipal de Formosa do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com
fundamento no art. 9º, XX e art. 71, XXVIII, caput e inciso I, todos da Lei Orgânica Municipal, faz saber a todos que a Câmara de Vereadores
aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a desapropriar o bem imóvel abaixo descrito:
Parte do lote rural n°. 01, matrícula nº. 02.135, registrado no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Quilombo/SC, com a área de
35.000 m², (trinta e cinco mil metros quadrados), sem benfeitorias, localizado na estrada que da acesso a Linha Canela, no Município de
Formosa do Sul, Comarca de Quilombo, Estado de Santa Catarina, Matrícula n.º 2.135, do Cartório de Registro de Imóveis de Quilombo,
confrontando:
Ao Nordeste: com parte do lote rural n°. 01, de propriedade de Jair Cela, na extensão de 28,87 m, 125,78 m, 43,40 m;
Ao Sudeste: com o Rio das Antas, na extensão de 11,10 m, 35,17 m, 28,59 m, 35,49 m e 9,68 m;
Ao Sudoeste: com parte do mesmo lote rural n°. 01, de propriedade de Emerson Cela, na extensão de 240,08 m;
Ao Noroeste: com parte do mesmo lote rural n°. 01, de propriedade de Emerson Cela, na extensão de 231,57 m;
§ 1º A área acima descrita tem por finalidade pública aquisição de espaço físico para o desenvolvimento de projeto específico de construção
de casas populares.
§ 2º O valor da indenização observará o Laudo de Avaliação, realizado pela Comissão Municipal Permanente de Avaliação Mobiliária e imobiliária do Município de Formosa do Sul, no montante de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais).
Art. 4º O pagamento pelas desapropriações dos mencionados imóveis será realizado conforme dispuser o Termo Administrativo e/ou a
Escritura Pública a ser celebrado(a) entre o Município e o(s) proprietário(s) ou quem os represente, obedecendo o disposto no orçamento
vigente.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Executivo Municipal de Formosa do Sul, em 20 de outubro de 2021.
JORGE ANTONIO COMUNELLO
PREFEITO MUNICIPAL
REGISTRADA E PUBLICADA EM DATA SUPRA
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Forquilhinha
Prefeitura
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 02/PMF/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 03/PMF/2021

Publicação Nº 3358795

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Em cumprimento ao disposto do artigo nº 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se
encontram registrado os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial n° 03/PMF/2021 - Ata do Sistema de Registro de
Preços nº 02/PMF/2021;
OBJETO: estabelecer cláusulas e condições gerais para REGISTRAR PREÇO para aquisição de gêneros alimentícios (café, açúcar, leite, etc)
para uso na manutenção das diversas secretarias do Município de Forquilhinha/SC, para futuras aquisições.
ESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCONTRA-SE PUBLICADA NA ÍNTEGRA, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.forquilhinha.sc.gov.br.
VIGÊNCIA: 26/01/2022
4ª Publicação

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 11/FMS/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 21/FMS/2021

Publicação Nº 3358768

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Em cumprimento ao disposto do artigo 15, parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se encontram registrado os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Eletrônico n° 21/FMS/2021 - Ata do Sistema de Registro de Preços
11/FMS/2021;
OBJETO: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO REGISTRAR PREÇO de dez mil unidades de teste antígeno (swab), para detecção do CORONAVÍRUS (COVID-19), frente as variantes do SARS-COV-2 que identifiquem também as novas cepas de Manaus, britânica e Sul africana,
(composição do kit: cassetes, swabs estéreis, tampão de extração, tubos e pontas de extração, estação de trabalho e instrução de uso) que
tenha no mínimo 90% a 97% de especificidade e com registro na Anvisa, para período de 12 meses.
ESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCONTRA-SE PUBLICADA NA ÍNTEGRA, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.forquilhinha.sc.gov.br.
VIGÊNCIA: 22/07/2022
2ª Publicação.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 16/PMF/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 44/PMF/2021

Publicação Nº 3358743

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Em cumprimento ao disposto do artigo nº 15, parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se
encontram registrado os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial n° 44/PMF/2021 - Ata do Sistema de Registro de
Preços nº 16/PMF/2021;
OBJETO: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO REGISTRAR PREÇO para aquisição, de forma parcelada, de materiais elétricos para manutenção da ILUMINAÇÃO PÚBLICA do Município de Forquilhinha, para futuras aquisições.
ESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCONTRA-SE PUBLICADA NA ÍNTEGRA, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.forquilhinha.sc.gov.br.
VIGÊNCIA: 20/04/2022
3ª Publicação

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 17/PMF/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 46/PMF/2021

Publicação Nº 3358750

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Em cumprimento ao disposto do artigo nº 15, parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se
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encontram registrado os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial n° 46/PMF/2021 - Ata do Sistema de Registro de
Preços nº 17/PMF/2021;
OBJETO: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO REGISTRAR PREÇO para a aquisição de material de comunicação visual para atendimento a
diversas secretarias e fundos do Município de Forquilhinha/SC, para futuras aquisições.
ESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCONTRA-SE PUBLICADA NA ÍNTEGRA, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.forquilhinha.sc.gov.br.
VIGÊNCIA: 23/04/2022
3ª Publicação

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 18/PMF/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 43/PMF/2021

Publicação Nº 3358756

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Em cumprimento ao disposto do artigo nº 15, parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se
encontram registrado os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial n° 43/PMF/2021 - Ata do Sistema de Registro de
Preços nº 18/PMF/2021;
OBJETO: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO REGISTRAR PREÇO de material de expediente para atendimento as diversas secretarias e
Fundos do Município de Forquilhinha/SC, para o período de 12 meses, para futuras aquisições.
ESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCONTRA-SE PUBLICADA NA ÍNTEGRA, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.forquilhinha.sc.gov.br.
VIGÊNCIA: 23/04/2022
3ª Publicação

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 19/PMF/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 47/PMF/2021

Publicação Nº 3358761

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Em cumprimento ao disposto do artigo nº 15, parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se
encontram registrado os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial n° 47/PMF/2021 - Ata do Sistema de Registro de
Preços nº 19/PMF/2021;
OBJETO: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e serviços de manutenção de veículos da Polícia Civil do Município de Forquilhinha/SC, para futuras aquisições.
ESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCONTRA-SE PUBLICADA NA ÍNTEGRA, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.forquilhinha.sc.gov.br.
VIGÊNCIA: 27/04/2022
3ª Publicação

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 42B/PMF/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 77/PMF/2021

Publicação Nº 3358733

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Em cumprimento ao disposto do artigo nº 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se
encontram registrado os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial n° 77/PMF/2021 - Ata do Sistema de Registro de
Preços nº 42B/PMF/2021;
OBJETO: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO REGISTRAR PREÇO para aquisição de BASE DE BRITA GRADUADA, para utilização em serviços
de revestimento primário em vias urbanas e execução de base em obras de pavimentação em logradouros, ciclovias, praças e estacionamentos públicos do município de Forquilhinha/SC, para futuras aquisições.
ESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCONTRA-SE PUBLICADA NA ÍNTEGRA, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.forquilhinha.sc.gov.br.
VIGÊNCIA: 19/07/2022
2ª Publicação
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 46/PMF/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 98/PMF/2021

Publicação Nº 3358726

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Em cumprimento ao disposto do artigo nº 15, parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se
encontram registrado os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial n° 98/PMF/2021 - Ata do Sistema de Registro de
Preços nº 46/PMF/2021;
OBJETO: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO REGISTRAR PREÇO para aquisição de laminas e parafusos para manutenção de motoniveladoras, para atendimento as secretarias do Município de Forquilhinha/SC, para futuras aquisições.
ESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCONTRA-SE PUBLICADA NA ÍNTEGRA, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.forquilhinha.sc.gov.br.
VIGÊNCIA: 19/07/2022
2ª Publicação

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 47/PMF/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 84/PMF/2021

Publicação Nº 3358729

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Em cumprimento ao disposto do artigo nº 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se
encontram registrado os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial n° 84/PMF/2021 - Ata do Sistema de Registro de
Preços nº 47/PMF/2021;
OBJETO: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e serviços de manutenção da frota de veículos leves, ambulâncias e vans das diversas Secretarias, Fundos e Fundações, do Município de Forquilhinha/SC, para
o período de 12 meses.
ESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCONTRA-SE PUBLICADA NA ÍNTEGRA, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.forquilhinha.sc.gov.br.
VIGÊNCIA: 21/07/2022
2ª Publicação

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 48/PMF/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 87/PMF/2021

Publicação Nº 3358731

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Em cumprimento ao disposto do artigo nº 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se
encontram registrado os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial n° 87/PMF/2021 - Ata do Sistema de Registro de
Preços nº 48/PMF/2021;
OBJETO: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO REGISTRAR PREÇO para aquisição de rede de proteção esportiva, através de empresas do
ramo pertinente, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Forquilhinha/SC, para futuras aquisições.
ESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCONTRA-SE PUBLICADA NA ÍNTEGRA, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.forquilhinha.sc.gov.br.
VIGÊNCIA: 21/07/2022
2ª Publicação

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 49/PMF/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 107/PMF/2021

Publicação Nº 3358734

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Em cumprimento ao disposto do artigo nº 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se
encontram registrado os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial n° 107/PMF/2021 - Ata do Sistema de Registro de
Preços nº 49/PMF/2021;
OBJETO: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO REGISTRAR PREÇO para aquisição de BASE DE BRITA GRADUADA E PÓ DE PEDRA, para
utilização em serviços de revestimento primário em vias urbanas e execução de base em obras de pavimentação em logradouros, ciclovias,
praças e estacionamentos públicos do município de Forquilhinha/SC, para futuras aquisições.
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ESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCONTRA-SE PUBLICADA NA ÍNTEGRA, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.forquilhinha.sc.gov.br.
VIGÊNCIA: 26/07/2022
2ª Publicação

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 50/PMF/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 109/PMF/2021

Publicação Nº 3358737

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Em cumprimento ao disposto do artigo nº 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se
encontram registrado os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial n° 109/PMF/2021 - Ata do Sistema de Registro de
Preços nº 50/PMF/2021;
OBJETO: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO REGISTRAR PREÇO para prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens
aéreas no âmbito nacional e internacional, para atender as necessidades do Município de Forquilhinha/SC, para futuras aquisições.
1.1 Para fins de apuração do preço, o desconto fixo ofertado pela CONTRATADA sobre a comissão recebida pela Agência de Turismo na
venda das passagens aéreas, excluída a taxa de embarque, em todas as passagens, no percentual de 100% (cem por cento), será aplicado
mesmo que a tarifa da transportadora já inclua alguma promoção aplicável ao caso.
1.2 Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos os custos de mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários,
tributos, e quaisquer outros encargos que incidam sobre a prestação do serviço a ser executado.
ESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCONTRA-SE PUBLICADA NA ÍNTEGRA, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.FORQUILHINHA.SC.GOV.BR.
VIGÊNCIA: 29/07/2022
2ª Publicação

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.176/PMF/2021

Publicação Nº 3358592

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 435D4C7F5FFB138E88DE2D1F33D1B9A9E12478FE

AVISO DE LICITAÇÃO – MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA/SC
MODALIDADE: Edital Pregão Eletrônico Nº. 176/PMF/2021.

OBJETIVO: A presente Licitação tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para aquisição de gêneros de alimentação para atendimento as necessidades da Assistência Social do Município de Forquilhinha/SC, para o período de 12 meses.
DATA DE ABERTURA: Dia 09 de novembro de 2021 às 09:00 horas.
EDITAL: O Edital encontra-se a disposição dos interessados, nos endereços eletrônicos: http://bllcompras.org.br e www.forquilhinha.sc.gov.
br onde poderá ser lido e/ou obtida cópia, inclusive dos seus anexos. As propostas deverão ser entregues por meio de sistema de compras
eletrônicas no sitio http://bllcompras.org.br até as 08:15 horas do dia 27/07/2021. A sessão pública será realizada neste mesmo endereço
eletrônico.
Forquilhinha/SC, 20 de outubro de 2021.
NELI SEHNEM DOS SANTOS
Pregoeira

DISTRATO DO CONTRATO 28/FMS/2018

Publicação Nº 3358314

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL
DISTRATO DO CONTRATO Nº. 28/FMS/2018
Termo de Rescisão Contratual, por acordo entre as partes, artigo 79 , da Lei 8.666/93, que celebram entre si, O MUNICIPIO DE FORQUILHINHA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na Avenida 25 de Julho, 3.400, Paço Municipal 26 de Abril, Forquilhinha/SC,
inscrita no CNPJ sob o n° 10.540.697/0001-47, neste instrumento representado pelo Senhor JOSÉ CLAUDIO GONÇALVES, Prefeito Municipal,
doravante denominado de CONTRATANTE e, como CONTRATADA, a empresa FEMMINA CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI,
com sede na Rua Cruz e Souza, nº 498, Bairro Primeiro de Maio, no Município de Içara/SC, inscrita no CNPJ sob o Nº. 29.833.908/0001-68,
representada neste ato pelo Sra. Juliana Rodrigues da Rosa, portadora da Cédula de Identidade nº. 5264967 e inscrita no CPF sob o nº.
080.434.739-51.
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CONSIDERANDO:
1. Que o contrato n° 28/FMS/2018, tem como objeto o credenciamento de prestadores de serviços de assistência à saúde, por meio de
consultas em ginecologia, para o exercício de 2018.
2. O pedido da empresa encaminhado à Secretária Adjunta de Saúde, a Sra. Maria do Carmo dos Reis Somara, comunicando o interesse
pelo desligamento.
3. O Memorando Interno n° 035/2021, da Secretaria de Saúde solicitando a rescisão do referido contrato.
4. O Parecer Jurídico n° 034/2021, do Sr. Ademir Mariot da Silva – Procurador Adjunto Municipal opinando pela possibilidade do encerramento do contrato, bem como pela rescisão amigável.
5. Que os documentos supracitados, independentemente de transcrição, fazem parte deste termo rescisório, resolvem:
Cláusula Primeira
1. O Contrato n° 28/FMS/2018 restará rescindido a partir do dia 01/11/2021, com base no artigo 79, da Lei 8.666/93, face acordo entre as
partes.
Cláusula Segunda
3. Satisfeita a obrigação da Cláusula Primeira do presente Distrato, as partes ficam cientes que nada mais poderão reclamar, sob qualquer
título, no presente e no futuro, referente ao Contrato n° 28/FMS/2018 e respectivo processo de CREDENCIAMENTO n° 02/FMS/2018, dando
mútua, total, irrevogável e plena quitação ao CONTRATADO e ao CONTRATANTE, os quais ficam extintos para fins de direito.
Forquilhinha/SC, 20 de outubro de 2021.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORQUILHINHA
JOSÉ CLAUDIO GONÇALVES
Prefeito Municipal
1ª TESTEMUNHA
Maria do Carmo dos Reis Somara
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Fraiburgo
Prefeitura
DECRETO Nº 259 - 2021

Publicação Nº 3359004

DECRETO Nº 259, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA E INTERESSE DA DEFESA CIVIL AS OBRAS DE CONTENÇÃO EM TRECHOS DE CÓRREGOS DO MUNICÍPIO
DE FRAIBURGO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:
CONSIDERANDO que a realização da obra de canalização parcial do Arroio Passo Novo, nas proximidades do Centro de Eventos, entre a Av.
Paraná e Av. João Marques Vieira, no centro do Município de Fraiburgo – SC, constitui-se em obra de utilidade pública;
CONSIDERANDO que a execução da referida obra trará benefícios inestimáveis à população local na medida em que evitaria e/ou mitigaria
os problemas relativos a inundações e alagamentos que historicamente atingem a região, além auxiliar na contenção das margens do Arroio
Passo Povo, evitando solapamento e queda das encostas provocadas pelo aprofundamento das calhas fluviais e erosões das margens dos
cursos d' água, e por fim, evitar doenças e a proliferação de insetos no local;
CONSIDERANDO que área da intervenção foi identificada como sendo área de Risco de Alagamento pelo Diagnostico Socioambiental de
Fraiburgo (pág. 196 – parte 01);
CONSIDERANDO que a área em questão foi objeto de estudos, levantamentos e discussões pelo Grupo Trabalho Eventos Extremos (GT –
Eventos Extremos), criado pelo Decreto nº 62, de 24 de fevereiro de 2017, o qual definiu a necessidade de intervenções e obras de micro
e macro drenagem para evitar os eventos de inundação e alagamento;
CONSIDERANDO o Laudo Técnico de Intervenção de Obras civil para contenção de desmoronamento na encosta do Rio da Ameixa, desenvolvido pelo coordenador da Proteção e Defesa Civil Municipal;
CONSIDERANDO o que a intervenção se caracteriza como caráter de urgência, de atividades de segurança nacional e obras de interesse da
defesa civil destinadas à prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas;
DECRETA:
Art. 1º. Ficam declaradas de Utilidade Pública as obras de canalização do córrego Arroio Passo Novo, localizadas na região central do Município de Fraiburgo.
Art. 2º. A declaração de Utilidade Pública objetiva a execução das obras de micro e macrodrenagem, bem como de canalização de córregos
e rios deste Município.
Parágrafo único. As obras serão executadas nos limites contidos no projeto a ser elaborado, bem como deverão ser acompanhadas por
técnicos do Município e do Consórcio Interfederativo Santa Catarina - CINCATARINA, sem prejuízo da necessária orientação e fiscalização
do órgão ambiental.
Art. 3º As despesas com a execução deste Decreto correrão por conta de dotação orçamentária própria e vigente.
Art. 4º Este Decreto não substitui as licenças ambientais eventualmente necessárias à execução da obra
Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO
FRAIBURGO, SC, 20 DE OUTUBRO DE 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
(Assinado digitalmente com amparo na Lei Federal 14.063/2020; Lei Federal 14.129/2021 e Decreto Municipal nº 0176/2021.)
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração, Planejamento e Inovação
(Assinado digitalmente com amparo na Lei Federal 14.063/2020; Lei Federal 14.129/2021 e Decreto Municipal nº 0176/2021.)
O presente instrumento foi publicado no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº 3657 de 21/10/2021, disponibilizada no endereço eletrônico
www.diariomunicipal.sc.gov.br, com fundamento no artigo 81, da Lei Orgânica Municipal, na Lei Municipal 2034/2009 e Decreto 303/2009.
Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

DECRETO Nº 260 - 2021

Publicação Nº 3359471

DECRETO Nº 260, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
NOMEIA MEMBROS DA COMPOR A DIRETORIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – CMDPD DE
FRAIBURGO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais; em conformidade com a Lei nº 2355 de 28 de março
de 2017, e Decreto nº 335 de 22 de Dezembro de 2017 que aprova Regimento Interno;
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DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados membros para compor a diretoria do Conselho Municipal do Direito das Pessoas com Deficiência - CMDPD:
Presidente – Larissa Gebien Henkels
Vice- Presidente – Keziely Carla Leite
1ª Secretária – Mônica Campanharo Zanella
2ª Secretária – Lia Frey
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO
FRAIBURGO, SC, 20 DE OUTUBRO DE 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
(Assinado digitalmente com amparo na Lei Federal 14.063/2020; Lei Federal 14.129/2021 e Decreto Municipal nº 0176/2021.)
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração, Planejamento e Inovação
(Assinado digitalmente com amparo na Lei Federal 14.063/2020; Lei Federal 14.129/2021 e Decreto Municipal nº 0176/2021.)
O presente instrumento foi publicado no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº 3657 de 21/10/2021, disponibilizada no endereço eletrônico
www.diariomunicipal.sc.gov.br, com fundamento no artigo 81, da Lei Orgânica Municipal, na Lei Municipal 2034/2009 e Decreto 303/2009.
Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

DECRETO Nº 261 - 2021

Publicação Nº 3359474

DECRETO Nº 261, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.
O Prefeito de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com os Artigo 18 da Lei 2509 de 15
de Dezembro de 2020;
DECRETA:
Art.1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento do Município de Fraiburgo para o exercício de 2021 no valor de R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), nas seguintes dotações:
06.00 – Secretaria da Fazenda
06.01 – Secretaria de Fazenda
04.123.0003.2.011 – Manutenção da Secretaria da Fazenda
3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas – Recurso 0.1.0200 (29)

R$

100.000,00

04.00 – Secretaria de Administração, Planejamento e Inovação
04.01 - Secretaria de Administração, Planejamento e Inovação
04.122.0001.2.007 – Manutenção da Secretaria de Administração, Planejamento e Inovação
3.3.90 – Aplicações Diretas – Recurso 0.1.0200 (21)

R$

50.000,00

TOTAL

R$

150.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto correrão à conta do provável excesso de arrecadação a ser apurado até o final do exercício de acordo com cada fonte de recurso.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO
FRAIBURGO, SC, 20 DE OUTUBRO DE 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
(Assinado digitalmente com amparo na Lei Federal 14.063/2020; Lei Federal 14.129/2021 e Decreto Municipal nº 0176/2021.)
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RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração, Planejamento e Inovação
(Assinado digitalmente com amparo na Lei Federal 14.063/2020; Lei Federal 14.129/2021 e Decreto Municipal nº 0176/2021.)
O presente instrumento foi publicado no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº 3657 de 21/10/2021, disponibilizada no endereço eletrônico
www.diariomunicipal.sc.gov.br, com fundamento no artigo 81, da Lei Orgânica Municipal, na Lei Municipal 2034/2009 e Decreto 303/2009.
Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

DECRETO Nº 262 - 2021

Publicação Nº 3359475

DECRETO Nº 262, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.
O Prefeito de Fraiburrgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais e em conformidade com os artigos 14 e 17 da Lei 2509
de 15 de Dezembro de 2020.
DECRETA:
Art.1º. Fica aberto no orçamento do Município de Fraiburgo para o exercício de 2021 crédito adicional suplementar até o valor de R$
100.409,82 (cem mil, quatrocentos e nove reais e oitenta e dois centavos reais), nas seguintes dotações:
06.00 – Secretaria da Fazenda
06.01 – Secretaria de Fazenda
04.123.0003.2.011 – Manutenção da Secretaria da Fazenda
3.1.90.00.00 – Aplicações Diretas – Recurso 0.3.0223 (192)

R$

409,82

3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas – Recurso 0.3.0900 (38)

R$

100.000,00

TOTAL

R$

100.409,82

14.00 – Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo
14.01 – Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI
17.512.0035.2.076 – Abastecimento Público de Água

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto, correrá à conta do Superavit Financeiro apurado
no Balanço Consolidado do Município de Fraiburgo do exercício de 2020, por origem de recurso, em conformidade com o artigo 43, § 1º;
inciso I da Lei 4.320/64 e Prejulgado TCE nº. 1794/06, bem como restos cancelados.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO
FRAIBURGO, SC, 20 DE OUTUBRO DE 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
(Assinado digitalmente com amparo na Lei Federal 14.063/2020; Lei Federal 14.129/2021 e Decreto Municipal nº 0176/2021.)
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração, Planejamento e Inovação
(Assinado digitalmente com amparo na Lei Federal 14.063/2020; Lei Federal 14.129/2021 e Decreto Municipal nº 0176/2021.)
O presente instrumento foi publicado no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº 3657 de 21/10/2021, disponibilizada no endereço eletrônico
www.diariomunicipal.sc.gov.br, com fundamento no artigo 81, da Lei Orgânica Municipal, na Lei Municipal 2034/2009 e Decreto 303/2009.
Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 098 2021

Publicação Nº 3359027

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N. 098/2021
FICAM ESTABELECIDOS OS PROCEDIMENTOS PARA ESCOLHA DE VAGAS DOS CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O ANO LETIVO DE
2021, E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO, NOS TERMOS DO EDITAL DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA N. 010/2020

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 543

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE FRAIBURGO, no uso de suas atribuições legais;
FAZ SABER:
Ficam notificados os classificados no Edital de Contratação Temporária n. 010/2020, para a escolha de vagas de acordo com os procedimentos e as condições estabelecidas neste Edital:
1 – DOS PROCEDIMENTOS
1.1 – Os classificados no Edital de Contratação Temporária n. 010/2020 deverão observar o calendário abaixo estabelecido para escolha de
vagas para o ano letivo de 2021:
Código
03

Cargo
Auxiliar Educacional da Educação Infantil

Convocados
133º a 138

Data Horário
21/10/2021 às 08:00

1.2 – A escolha de vagas e a contratação seguirão rigorosamente a ordem de classificação.
1.3 – Na data e horário estabelecido no item 1.1 os classificados até as colocações especificadas nos quadros acima, deverão dirigir-se à
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Fraiburgo, localizado na Avenida Arnoldo Frey, n. 179, Centro, Fraiburgo, SC., para efetivação
da escolha de vagas para o ano letivo de 2021.
1.4 – O contrato administrativo poderá estabelecer carga horária de 12 a 40 horas semanais, variando de acordo com a necessidade e
interesse do Município de Fraiburgo.
1.5 – As demais normas atinentes ao Edital de Contratação Temporária n. 010/2020 deverão ser observadas.
2 – DA CONVOCAÇÃO PARA PROVIDENCIAR DOCUMENTOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO
2.1 – Ficam os classificados do Edital de Contratação em Caráter Temporário n. 010/2020, até as colocações especificadas nos quadros
acima, convocados a comparecer em data e local citado para a escolha de vagas e apresentação de documentos necessários para a contratação.
2.2 – Nos mesmos prazos estabelecidos nos quadros acima, na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes os candidatos classificados deverão apresentar documentos que servirão para contratação, conforme segue:
I – Documentos de identificação pessoal, necessários ao registro funcional no serviço público municipal e demais solicitados pela Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Esportes, sendo /no mínimo:
a) 01 foto ¾ recente;
b) Carteira Profissional (fls. página da foto, identificação, último contrato e folha seguinte);
c) Cartão PIS/PASEP;
d) CPF;
e) Identidade;
f) Título de eleitor e comprovante da última votação ou certidão da Justiça Eleitoral;
g) Certificado de Reservista (somente para homens);
h) Registro Civil de nascimento ou casamento;
i) Registro dos filhos menores de 14 anos;
j) Carteira de vacina dos filhos menores de 05 anos;
k) Atestado de Saúde Ocupacional;
l) Diploma de formação escolar e histórico escolar;
m) Conta bancária (BRADESCO);
n) Endereço completo (fatura água, luz ou telefone);
o) Comprovante de vacina da rubéola (quem trabalha com criança);
p) Carteira de saúde atualizada para os cargos de Auxiliar de Alimentação e Nutrição e Agente de Serviços Gerais;
2.3 – As exigências de escolaridade devem ser cumpridas de acordo com o Edital 010/2020;
2.4 – De acordo com o item 16.4 do Edital de Contratação n° 010/2021 “O candidato que não comparecer à convocação ou não aceitar a
vaga ofertada na primeira convocação, voltará a compor o quadro de classificados para uma eventual segunda chamada de candidatos”
2.5 – O não comparecimento no prazo fixado, ou a não entrega dos documentos determinados, implicará em renúncia tácita e a não aceitação da vaga disponibilizada para exercer as atividades ao qual foi convocado implicará renúncia explicita.
2.6 – Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado e publicado o presente ato.
Fraiburgo, 20 de outubro de 2021.
DENILSON DALAGNOL
Secretário de Educação, Cultura e Esportes
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Publicação Nº 3359484

LEI N° 2548, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
AUTORIZA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEIS QUE ESPECIFICA, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº
278, DE 29 DE JUNHO DE 2021.
O Prefeito de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais;
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica autorizado o Município de Fraiburgo a conceder direito real de uso, nos termos e condições previstas na Lei Complementar
Municipal nº 278, de 29 de junho de 2021, das áreas de terras urbanas de propriedade do Município de Fraiburgo, identificadas como lotes
nº 004 a 009, da quadra 547, localizados na Rua Amâncio Chelli, Bairro Roland Mayer.
Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO
FRAIBURGO, SC, 20 DE OUTUBRO DE 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
(Assinado digitalmente com amparo na Lei Federal 14.063/2020; Lei Federal 14.129/2021 e Decreto Municipal nº 0176/2021.)
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração, Planejamento e Inovação
(Assinado digitalmente com amparo na Lei Federal 14.063/2020; Lei Federal 14.129/2021 e Decreto Municipal nº 0176/2021.)
O presente instrumento foi publicado no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº 3657 de 21/10/2021, disponibilizada no endereço eletrônico
www.diariomunicipal.sc.gov.br, com fundamento no artigo 81, da Lei Orgânica Municipal, na Lei Municipal 2034/2009 e Decreto 303/2009.
Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

PORTARIA 21022021

Publicação Nº 3359489

PORTARIA Nº 2102, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Rescinde o contrato administrativo por prazo determinado.
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º – Rescindir a pedido o contrato de VIVIANE APARECIDA DE ALMEIDA DA SILVA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº
000.181.599-74, contratada em caráter temporário na função de PROFESSOR – LÍNGUA PORTUGUESA, com carga horária de 17 horas
semanais, a partir de 20 de outubro de 2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Fraiburgo, 20 de outubro de 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA 21032021

Publicação Nº 3359492

PORTARIA Nº 2103, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Rescinde o contrato administrativo por prazo determinado.
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
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Art. 1º – Rescindir a pedido o contrato de LUCIMAR CERON, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 034.101.089-80, contratada em caráter temporário na função de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 20 de outubro de 2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Fraiburgo, 20 de outubro de 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração e Planejamento

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 546

Galvão
Prefeitura
DECRETOS 2021 - 270

Publicação Nº 3360075

DECRETO Nº 270/2021
NOMEIA NOVOS MEMBROS PARA COMPOREM O CONSELHO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Admir Edi Dalla Cort, Prefeito do Município de Galvão, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo
Artigo 70, Inciso V, da Lei Orgânica do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 338/2001 de 17/09/2001, resolve e,
DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados para comporem o Conselho Municipal de Agricultura, os senhores conforme segue:
I – REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA:
Titular – João Valmir Maciel;
Suplente – Alceu Cazarin.
II – REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
Titular – Zoleide Fátima Marconssoni;
Suplente – Juliane Baldissera.
III – REPRESENTANTE DA EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EPAGRI:
Titular – Katia Regina Scapini Dalla Cort;
Suplente – Elaine Baggio.
IV – REPRESENTANTE DA COOPERATIVA AGRÍCOLA SÃO CRISTÓVÃO LTDA:
Titular –Diego Siviero;
Suplente – Alan Camelo.
V – REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES DO INTERIOR:
- Baliza Titular – Sandromar Fortuna;
Suplente – Cleciane da Cruz Fortuna.
- Santa Terezinha Titular – Jesi Mara Laux;
Suplente – Paulino Garbin;
Titular – João Carlos Busanello;
Suplente – Ivo Pereira;
- Santin Titular – Norberto Cazarin;
Suplente – Sebastião Trindade.
- São Miguel Titular – Ademir Ravarena ;
Suplente – Paulino Kielb.
- Padilha Titular – Luiz Carlos Coltro;
Suplente – Airton Gratieri.
- Bom Retiro Titular – Jacir Faitta ;
Suplente – Sergio Gonçalves.
- Novo São Paulo Titular – José Luiz Ronconi ;
Suplente – Gelson Maciel.
- Serra do Tigre Titular – Sidinei Pedroso;
Suplente – Luiz de Nez.
- Divino Titular – Fernando Vidal;
Suplente – Teresinha Gontar;
Titular – Nelson Parisotto;
Suplente – Isvaldino Marquetti.
- Saudadinha Titular – Vilmar da Silva;
Suplente – Otacílio Duarte;
Titular – Zelir Tafarel;
Suplente – Cleiton Grigolo.
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- Alto Rio Martins Titular – Paulo Linhares;
Suplente – Igor Gusthmann;
Titular – Amarildo Grotto;
Suplente – Cassiana Maraschin Geitens.
VI – REPRESENTANTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS:
Titular – Valdecir Baldissera;
Suplente – Francisco Maraschin.
VII – REPRESENTANTE DO SINDICATO DOS EMPREGADORES RURAIS:
Titular – Marlene Daneluz;
Suplente – Idir Canci.
VIII – REPRESENTANTE COOP DA AGRICULTURA FAMILIAR - COOPAFAG:
Titular – Marcelo Peruzzo;
Suplente – Amarildo Antonio Padilha.
IX – REPRESENTANTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Titular – Adriana Aparecida Cuchi;
Suplente – Ivânio José Martins.
X – REPRESENTANTE ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE GALVÃO - ACIG
Titular – Roseli Cazarin;
Suplente – Cristina Pasinatto.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito em 18 de outubro de 2021.
Admir Edi Dalla Cort
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado
Roberval Dalla Cort

DECRETOS 2021 - 271

Publicação Nº 3360080

DECRETO Nº 271/2021
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Admir Edi Dalla Cort, Prefeito do Município de Galvão, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo
Artigo 70, Inciso V, da Lei Orgânica do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 520/2005, resolve e;
Considerando o atestado médico apresentado ao departamento de recursos humanos, resolve e,
DECRETA:
Art. 1º. Fica concedida licença para tratamento de saúde, para a servidora Jaqueline Scapini, ocupante do cargo de coordenador, lotada na
Secretaria Municipal de Saúde, com efeito retroativo ao dia 07 de outubro de 2021 e término indeterminado (conforme determinação após
perícia médica junto ao INSS).
07/10/2021 até 21/10/2021 - Auxílio Doença Município;
22/10/2021 até (Decisão INSS) - Auxílio Doença Previdência.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito em 18 de outubro de 2021.
Admir Edi Dalla Cort
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado
Roberval Dalla Cort
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DECRETOS 2021 - 272

Publicação Nº 3360081

DECRETO Nº 272/2021
DECRETA PONTO FACULTATIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Admir Edi Dalla Cort, Prefeito do Município de Galvão, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo
Artigo 70, Inciso V, da Lei Orgânica do Município;
Considerando o feriado de finados do dia 02 de novembro de 2021 (terça-feira), resolve e,
DECRETA:
Art. 1º. Fica decretado Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais e Municipalizadas no dia 01 de novembro de 2021 (segunda-feira).
Parágrafo Único. Determina-se que durante a realização do presente Ponto Facultativo, a Secretaria Municipal de Saúde deverá realizar
escala de plantões entre os funcionários para o atendimento de eventuais urgências/emergências, em especial atenção aos sintomas/casos
de Covid19.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito em 20 de outubro de 2021.
Admir Edi Dalla Cort
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado
Roberval Dalla Cort

LEIS 2021 - 967

Publicação Nº 3360038

LEI Nº 967/2021
DISPÕE SOBRE A PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO MEDIANTE A REMUNERAÇÃO POR SUA UTILIZAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Galvão, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais;
Faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Município de Galvão autorizado a permitir o uso de espaço público por particulares, mediante a remuneração por sua utilização, com vistas ao pagamento dos valores gastos com sua manutenção e limpeza.
I – Os espaços públicos, objeto da permissão referida no caput deste artigo, serão determinados por meio de Ato Normativo, a ser emitido
pelo Chefe do Poder Executivo, quando de sua outorga para uso de particulares.
Parágrafo Único. Poderá requerer a utilização do espaço citado no caput do presente, todas as pessoas jurídicas legalmente constituídas
que desenvolvam atividades ligadas à educação, cultura, esporte, arte, profissionalizante ou afins, na forma de seminários, palestras, aulas,
danças ou cursos.
Art. 2º. Eventuais danos causados ao patrimônio público municipal durante a referida permissão, que venham a gerar prejuízos financeiros,
deverão ser imediatamente ressarcidos ao Município de Galvão.
Art. 3º. O Município sempre terá prioridade na utilização do espaço público, sendo autorizada a permissão de uso apenas quando ele não
estiver sendo utilizado pela municipalidade.
Art. 4º. Ficam definidos os valores a serem remunerados para o Município, calculado por turno de no máximo 04 (quatro) horas de utilização
dos locais, nos seguintes moldes:
ESPAÇO PÚBLICO

VALOR

Até 100 m²

R$ 25,00

Acima de 100 m² até 300 m²

R$ 50,00

Acima de 300 m² até 500 m²

R$ 100,00

Acima de 500 m²

R$ 300,00
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Parágrafo Único. Quando o período de utilização do espaço estender-se acima 04 (quatro) horas, será calculado um novo turno de permissão
de uso, e assim sucessivamente.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito em 20 de outubro de 2021.
Admir Edi Dalla Cort
Prefeito Municipal
Roberval Dalla Cort
Registrado e Publicado
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Garopaba
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO PE089/2021
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 089/2021
PROCESSO Nº 124/2021

Publicação Nº 3359814
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 237051A80572F559CDD661EC1F12E9325C5B9C82

O Município de Garopaba, através da Prefeitura Municipal de Garopaba, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob regime de entrega parcelada, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, através de sistema de
registro de preços, pretendendo a aquisição parcelada de filtros e lubrificantes, incluindo o serviço de troca, para atender as necessidades da
Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde de Garopaba. As propostas deverão ser entregues por meio de sistema de compras eletrônicas no
sítio http://bllcompras.com até as 09h00min do dia 03/11/2021. A sessão pública será realizada a partir das 09h10min do dia 03/11/2021,
no endereço eletrônico http://bllcompras.com.
O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no endereço acima descrito, ou no site https://garopaba.atende.net, onde poderá ser
lido e/ou obtida cópia, inclusive dos seus anexos.
Garopaba - SC, 18 de outubro de 2021.
Junior de Abreu Bento
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 280/2021

Publicação Nº 3359869

DECRETO N.º 280, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
REVOGA O DECRETO Nº 278/2021 QUE “ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO LIMITE DE R$38.211,37 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal;
Art. 1º. Fica revogado o Decreto n.º 278, de 19 de outubro de 2021, publicado no DOM/SC, por autopublicação nº 3357331em 19/10/2021.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Garopaba, 20 de outubro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada o presente decreto no DOM/SC em 21/10/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.
LUIZ HENRIQUE CASTRO DE SOUZA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 281/2021

Publicação Nº 3359871

DECRETO N.º 281, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO LIMITE DE R$53.211,37 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 49 da Lei Orgânica
Municipal, Lei n.º 2.269 de 03/12/2020 e demais legislação vigente, DECRETA,
Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no limite de R$53.211,37 (cinqüenta e três mil duzentos e onze reais e trinta e sete centavos) no Orçamento vigente:
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17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

53.211,37

10301252.077 - Manutenção da Atenção Básica

5.000,00

3.1.90.0.2.38.001207 - Aplicações Diretas

5.000,00

10302252.078 - Manutenção da Média e Alta Complexidade

33.211,37

3.3.90.0.1.02.000000 - Aplicações Diretas

33.211,37

10305252.083 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica

15.000,00

3.1.90.0.2.38.000069 - Aplicações Diretas

15.000,00

Art. 2º. Os recursos para atenderem ao artigo 1º, num limite de R$53.211,37 (cinqüenta e três mil duzentos e onze reais e trinta e sete
centavos)correrão por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:
17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

53.211,37

10301252.077 - Manutenção da Atenção Básica

5.000,00

3.3.90.0.2.38.001207 - Aplicações Diretas

5.000,00

10302252.078 - Manutenção da Média e Alta Complexidade

33.211,37

3.1.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas

12.484,41

3.3.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas

20.726,96

10305252.083 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica

15.000,00

3.3.90.0.2.38.000069 - Aplicações Diretas

15.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Garopaba, 20 de outubro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 21/10/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.
LUIZ HENRIQUE CASTRO DE SOUZA
Secretário de Administração

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU 022/2021

Publicação Nº 3360079

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO Nº 22/2021
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU
A Secretaria Municipal da Fazenda, por meio da Fiscalização Tributária, em conformidade com o que dispõe o artigo 112, §2º, da Lei nº
471/1993 (Código Tributário Municipal – CTM), após esgotadas as tentativas de ciência por outros meios, NOTIFICA, pelo presente edital,
os contribuintes abaixo relacionados, do lançamento em seu desfavor do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, nos termos artigos 3º
ao 19º, todos do CTM.
Os créditos lançados estão acrescidos:
Atualização monetária prevista nos arts.125 do CTM.
I – O principal será atualizado mediante a aplicação do coeficiente obtido pela divisão do valor nominal reajustado de uma Unidade Fiscal
de Referência Municipal (UFIR) no mês em que se efetivar o pagamento, pelo valor da mesma unidade no mês fixado para o pagamento;
(Redação dada pela Lei n.º 521/1994) (Expressão dada pela Lei Complementar nº 1.685, de 28/12/2012)
II – Sobre o valor principal atualizado serão aplicados:
a) multa a razão de 2% (dois por cento), devida a partir do mês seguinte ao vencimento. (Redação dada pela Lei n.º 785/2003)
b) Multa a razão de 2% (dois por cento), devida a partir do mês seguinte ao vencimento. (Redação dada pela Lei n.º 788/2003)
c) Juros de mora a razão de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do mês seguinte ao do vencimento, considerado mês qualquer
fração.
Ficam também os contribuintes cientes de que dispõem de 20 (vinte) dias, a contar da publicação deste edital, para recolher à Secretaria
da Fazenda a quantia descrita ou, no mesmo prazo, apresentar Reclamação, perante o Secretário Municipal da Fazenda, conforme dispõem
os arts. 09º ao 23 da LC 1.688/2012. Nada sendo alegado e não paga a citada quantia, dentro do prazo assinalado, será feita a inscrição
do débito tributário em dívida ativa para efeito de cobrança amigável ou judicial, nos termos da lei em vigor.
Os contribuintes poderão comparecer ao Setor de Tributos deste Poder Público, localizado no Paço Municipal, sito à Praça Gov. Ivo Silveira,
296 - Centro - Garopaba/SC - CEP 88.495-000, para receber o documento de arrecadação, ou acessando o sítio da Prefeitura Municipal:
“https://e-gov.betha.com.br/cdweb/03112-014/contribuinte/rel_guiaunificada.faces”.
Notificação: 3022/2021
Contribuinte: ALECIO PEREIRA
CPF/CNPJ: 290.124.499-87
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 26318
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Endereço Imóvel: Rua Roberto Pereira, s/nº, Areias de Palhocinha, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP.
IPTU/2016

Valor Devido
993,22
110,97

Correção
230,97
25,81

Juros
670,42
74,90

Multa
19,86
2,22

Total
1.914,47
213,90
2.128,37

Multa
21,33
9,49

Total
1.851,26
823,73
2.674,99

Multa
46,37
9,68

Total
3.691,76
770,28
4.462,04

Multa
47,99
10,02

Total
3.401,13
710,16
4,111,29

Multa
68,88
2,22

Total
6.638,72
213,90
6.852,62

Multa
73,97
9,49

Total
6.419,65
823,73
7.243,38

Notificação: 3023/2021
Contribuinte: ALECIO PEREIRA
CPF/CNPJ: 290.124.499-87
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 26318
Endereço Imóvel: Rua Roberto Pereira, s/nº, Areias de Palhocinha, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP.
IPTU/2017

Valor Devido
1.066,56
474,57

Correção
157,92
70,27

Juros
605,45
269,40

Notificação: 3024/2021
Contribuinte: ALECIO PEREIRA
CPF/CNPJ: 290.124.499-87
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 26318
Endereço Imóvel: Rua Roberto Pereira, s/nº, Areias de Palhocinha, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP.
IPTU/2018

Valor Devido
2.318,69
483,79

Correção
292,56
61,04

Juros
1.034,14
215,77

Notificação: 3025/2021
Contribuinte: ALECIO PEREIRA
CPF/CNPJ: 290.124.499-87
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 26318
Endereço Imóvel: Rua Roberto Pereira, s/nº, Areias de Palhocinha, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP.
IPTU/2019

Valor Devido
2.399,45
501,01

Correção
209,86
43,82

Juros
743,83
155,31

Notificação: 3099/2021
Contribuinte: JOSE LUIZ DE SOUZA
CPF/CNPJ: 907.191.319-87
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 26109
Endereço Imóvel: Servidão PMG 809, s/nº, Areias de Macacu, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP.
IPTU/2016

Valor Devido
3.444,14
110,97

Correção
800,91
25,81

Juros
2.324,79
74,90

Notificação: 3100/2021
Contribuinte: JOSE LUIZ DE SOUZA
CPF/CNPJ: 907.191.319-87
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 26109
Endereço Imóvel: Servidão PMG 809, s/nº, Areias de Macacu, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP.
IPTU/2017

Valor Devido
3.698,52
474,57
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Notificação: 3101/2021
Contribuinte: JOSE LUIZ DE SOUZA
CPF/CNPJ: 907.191.319-87
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 26109
Endereço Imóvel: Servidão PMG 809, s/nº, Areias de Macacu, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP.
IPTU/2018

Valor Devido
5.463,80
483,79

Correção
689,40
61,04

Juros
2.436,85
215,77

Multa
109,28
9,68

Total
8.699,33
770,28
9.469,61

Multa
113,08
10,02

Total
8.014,44
710,16
8.724,60

Multa
11,69
1,04

Total
688,69
61,03
749,72

Multa
11,69
1,04

Total
682,84
60,51
743,35

Multa
11,69
1,04

Total
700,57
62,08
762,65

Notificação: 3102/2021
Contribuinte: JOSE LUIZ DE SOUZA
CPF/CNPJ: 907.191.319-87
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 26109
Endereço Imóvel: Servidão PMG 809, s/nº, Areias de Macacu, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP.
IPTU/2019

Valor Devido
5.654,08
501,01

Correção
494,52
43,82

Juros
1.752,76
155,31

Notificação: 3103/2021
Contribuinte: JOSE LUIZ DE SOUZA
CPF/CNPJ: 907.191.319-87
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 26109
Endereço Imóvel: Servidão PMG 809, s/nº, Areias de Macacu, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP.
IPTU/2020

Valor Devido
584,45
51,79

Correção
30,40
2,69

Juros
62,15
5,51

Notificação: 3104/2021
Contribuinte: JOSE LUIZ DE SOUZA
CPF/CNPJ: 907.191.319-87
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 26109
Endereço Imóvel: Servidão PMG 809, s/nº, Areias de Macacu, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP.
IPTU/2020

Valor Devido
584,45
51,79

Correção
30,40
2,69

Juros
56,30
4,99

Notificação: 3105/2021
Contribuinte: JOSE LUIZ DE SOUZA
CPF/CNPJ: 907.191.319-87
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 26109
Endereço Imóvel: Servidão PMG 809, s/nº, Areias de Macacu, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP.
IPTU/2020

Valor Devido
584,45
51,79

Correção
30,40
2,69

Juros
74,03
6,56

Notificação: 3106/2021
Contribuinte: JOSE LUIZ DE SOUZA
CPF/CNPJ: 907.191.319-87
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 26109
Endereço Imóvel: Servidão PMG 809, s/nº, Areias de Macacu, Garopaba - SC
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Multa
11,69
1,04

Total
718,49
63,67
782,16

Multa
11,69
1,04

Total
706,61
62,62
769,23

Multa
11,69
1,04

Total
736,39
65,26
801,65

Multa
11,69
1,04

Total
724,53
64,20
788,73

Multa
11,69
1,04

Total
712,65
63,15
775,80

Multa
11,69
1,04

Total
694,73
61,56
756,29

Notificação: 3107/2021
Contribuinte: JOSE LUIZ DE SOUZA
CPF/CNPJ: 907.191.319-87
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 26109
Endereço Imóvel: Servidão PMG 809, s/nº, Areias de Macacu, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP.
IPTU/2020

Valor Devido
584,45
51,79

Correção
30,40
2,69

Juros
80,07
7,10

Notificação: 3108/2021
Contribuinte: JOSE LUIZ DE SOUZA
CPF/CNPJ: 907.191.319-87
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 26109
Endereço Imóvel: Servidão PMG 809, s/nº, Areias de Macacu, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP.
IPTU/2020

Valor Devido
584,45
51,79

Correção
30,40
2,69

Juros
109,87
9,74

Notificação: 3109/2021
Contribuinte: JOSE LUIZ DE SOUZA
CPF/CNPJ: 907.191.319-87
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 26109
Endereço Imóvel: Servidão PMG 809, s/nº, Areias de Macacu, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP.
IPTU/2020

Valor Devido
584,45
51,79

Correção
30,40
2,69

Juros
97,99
8,68

Notificação: 3110/2021
Contribuinte: JOSE LUIZ DE SOUZA
CPF/CNPJ: 907.191.319-87
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 26109
Endereço Imóvel: Servidão PMG 809, s/nº, Areias de Macacu, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP.
IPTU/2020

Valor Devido
584,45
51,79

Correção
30,40
2,69

Juros
86,11
7,63

Notificação: 3111/2021
Contribuinte: JOSE LUIZ DE SOUZA
CPF/CNPJ: 907.191.319-87
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 26109
Endereço Imóvel: Servidão PMG 809, s/nº, Areias de Macacu, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP.
IPTU/2020

Valor Devido
584,45
51,79

Correção
30,40
2,69

Juros
68,19
6,04

Notificação: 3112/2021
Contribuinte: JOSE LUIZ DE SOUZA
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CPF/CNPJ: 907.191.319-87
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 26109
Endereço Imóvel: Servidão PMG 809, s/nº, Areias de Macacu, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP.
IPTU/2020

Valor Devido
584,45
51,79

Correção
30,40
2,69

Juros
103,84
9,20

Multa
11,69
1,04

Total
730,38
64,72
795,10

Multa
0,76
0,30
0,80

Total
72,96
28,82
77,01
178,79

Multa
0,81
0,32
1,90

Total
70,54
27,86
164,71
263,11

Multa
1,23
0,33
1,93

Total
98,18
26,05
154,01
278,24

Multa
1,28
4,77
9,69

Total
90,46
337,81
686,73
1.115,00

Notificação: 3038/2021
Contribuinte: TANIA MARIA MININI CALDEIRA
CPF/CNPJ: 700.325.999-00
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 26367
Endereço Imóvel: Rua Maria Carolina de Abreu, nº 236, Ambrosio, Garopaba - SC
Receita
I.T.
T.E.
COSIP.
IPTU/2016

Valor Devido
37,85
14,95
39,95

Correção
8,80
3,48
9,29

Juros
25,55
10,09
26,97

Notificação: 3039/2021
Contribuinte: TANIA MARIA MININI CALDEIRA
CPF/CNPJ: 700.325.999-00
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 26367
Endereço Imóvel: Rua Maria Carolina de Abreu, nº 236, Ambrosio, Garopaba - SC
Receita
I.T.
T.E.
COSIP.
IPTU/2017

Valor Devido
40,64
16,05
94,89

Correção
6,02
2,38
14,05

Juros
23,07
9,11
53,87

Notificação: 3040/2021
Contribuinte: TANIA MARIA MININI CALDEIRA
CPF/CNPJ: 700.325.999-00
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 26367
Endereço Imóvel: Rua Maria Carolina de Abreu, nº 236, Ambrosio, Garopaba - SC
Receita
I.T.
T.E.
COSIP.
IPTU/2018

Valor Devido
61,67
16,36
96,73

Correção
7,78
2,06
12,21

Juros
27,50
7,30
43,14

Notificação: 3041/2021
Contribuinte: TANIA MARIA MININI CALDEIRA
CPF/CNPJ: 700.325.999-00
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 26367
Endereço Imóvel: Rua Maria Carolina de Abreu, nº 236, Ambrosio, Garopaba - SC
Receita
I.T.
T.C.L.
I.P.
IPTU/2019

Valor Devido
63,82
238,32
484,48

Correção
5,58
20,84
42,37

Juros
19,78
73,88
150,19

Notificação: 1814/2021
Contribuinte: ELIESIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 701.407.319-20
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 23349
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Endereço Imóvel: Rodovia GRP 020 – Nicolau Manoel de Abreu, s/nº, Ambrosio, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2016

Valor Devido
31,11
39,95

Correção
7,23
9,29

Juros
20,61
26,46

Multa
0,62
0,80

Total
59,57
76,50
136,07

Notificação: 1815/2021
Contribuinte: ELIESIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 701.407.319-20
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 23349
Endereço Imóvel: Rodovia GRP 020 – Nicolau Manoel de Abreu, s/nº, Ambrosio, Garopaba - SC
Receita
I.T.
T.C.L
I.P.
IPTU/2017

Valor Devido
33,40
225,74
428,84

Correção
4,95
33,42
63,50

Juros
18,54
125,29
238,01

Multa
0,67
4,51
8,58

Total
57,56
388,96
738,93
1.185,45

Multa
1,50
1,78

Total
144,03
171,05
315,08

Multa
1,61
4,75

Total
139,27
411,62
550,89

Multa
1,64
4,84

Total
130,32
384,91
515,23

Multa
1,70
5,01

Total
120,05
354,84
474,89

Notificação: 2942/2021
Contribuinte: SANDRO ABEL CENTURION FRANCO
CPF/CNPJ: 221.456.128-58
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 26509
Endereço Imóvel: Servidão PMG 237, s/nº, Morro da Encantada, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2016

Valor Devido
74,76
88,78

Correção
17,38
20,65

Juros
50,39
59,84

Notificação: 2943/2021
Contribuinte: SANDRO ABEL CENTURION FRANCO
CPF/CNPJ: 221.456.128-58
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 26509
Endereço Imóvel: Servidão PMG 237, s/nº, Morro da Encantada, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2017

Valor Devido
80,28
237,28

Correção
11,89
35,13

Juros
45,49
134,46

Notificação: 2944/2021
Contribuinte: SANDRO ABEL CENTURION FRANCO
CPF/CNPJ: 221.456.128-58
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 26509
Endereço Imóvel: Servidão PMG 237, s/nº, Morro da Encantada, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2018

Valor Devido
81,90
241,90

Correção
10,33
30,52

Juros
36,45
107,65

Notificação: 2945/2021
Contribuinte: SANDRO ABEL CENTURION FRANCO
CPF/CNPJ: 221.456.128-58
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 26509
Endereço Imóvel: Servidão PMG 237, s/nº, Morro da Encantada, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2019

Valor Devido
84,75
250,51
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Notificação: 2299/2021
Contribuinte: EDIME PROCOPIO MARTINS
CPF/CNPJ: 272.074.713-00
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 24825
Endereço Imóvel: Servidão PMG 214, s/nº, Encantada, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2016

Valor Devido
137,95
55,49

Correção
32,08
12,90

Juros
92,15
37,07

Multa
2,76
1,11

Total
264,94
106,57
371,51

Juros
83,05
66,52

Multa
2,96
2,37

Total
256,07
205,10
461,17

Juros
99,38
53,10

Multa
4,53
2,42

Total
358,85
191,73
550,58

Multa
2,25
2,80
2,76

Total
215,10
268,51
264,22
747,83

Multa
2,41
3,01
2,93

Total
207,84
259,45
252,22
719,51

Notificação: 2300/2021
Contribuinte: EDIME PROCOPIO MARTINS
CPF/CNPJ: 272.074.713-00
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 24825
Endereço Imóvel: Servidão PMG 214, s/nº, Encantada, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2017

Valor Devido
148,13
118,64

Correção
21,93
17,57

Notificação: 2301/2021
Contribuinte: EDIME PROCOPIO MARTINS
CPF/CNPJ: 272.074.713-00
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 24825
Endereço Imóvel: Servidão PMG 214, s/nº, Encantada, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2018

Valor Devido
226,38
120,95

Correção
28,56
15,26

Notificação: 2072/2021
Contribuinte: BERNADETE MUNIZ DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 485.274.089-53
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 24233
Endereço Imóvel: Rodovia GRP 280 – João Joaquim da Silva, s/nº, Encantada, Garopaba - SC
Receita
I.T.
T.C.L.
I.P.
IPTU/2016

Valor Devido
112,27
140,15
137,91

Correção
26,11
32,59
32,07

Juros
74,47
92,97
91,48

Notificação: 2073/2021
Contribuinte: BERNADETE MUNIZ DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 485.274.089-53
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 24233
Endereço Imóvel: Rodovia GRP 280 – João Joaquim da Silva, s/nº, Encantada, Garopaba - SC
Receita
I.T.
T.C.L.
I.P.
IPTU/2017

Valor Devido
120,55
150,49
146,29

Correção
17,85
22,28
21,66

Juros
67,03
83,67
81,34

Notificação: 2074/2021
Contribuinte: BERNADETE MUNIZ DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 485.274.089-53
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 24233
Endereço Imóvel: Rodovia GRP 280 – João Joaquim da Silva, s/nº, Encantada, Garopaba - SC
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Receita
I.T.
T.C.L.
I.P.
IPTU/2018

Valor Devido
184,24
153,42
155,27

DOM/SC - Edição N° 3657
Correção
23,25
19,36
19,59

Juros
80,02
66,04
67,44

Página 558
Multa
3,68
3,07
3,11

Total
291,19
242,49
245,41
779,09

Multa
2,82
1,11

Total
267,95
105,48
373,43

Juros
323,42
36,11

Multa
9,94
1,11

Total
946,01
105,61
1.051,62

Juros
47,07
59,72

Multa
1,40
1,78

Total
134,72
170,93
305,65

Juros
42,48
134,14

Multa
1,50
4,75

Total
130,26
411,30
541,56

Notificação: 852/2021
Contribuinte: OSMAR BERNARDO
CPF/CNPJ: 221.412.949-91
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 21881
Endereço Imóvel: Rodovia GRP 280 – João Joaquim da Silva, s/nº, Encantada, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2016

Valor Devido
140,96
55,49

Correção
32,78
12,90

Juros
91,39
35,98

Notificação: 1050/2021
Contribuinte: ISIDIA FRANCISCA FURTADO
CPF/CNPJ: 927.921.389-04
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 22318
Endereço Imóvel: Rua Vilmar Bernardo, s/nº, Praia da Barra, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2016

Valor Devido
497,06
55,49

Correção
115,59
12,90

Notificação: 2840/2021
Contribuinte: NILTON TAVARES DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ: 825.284.380-87
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 27585
Endereço Imóvel: Servidão PMG 248, s/nº, Encantada, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2016

Valor Devido
69,98
88,78

Correção
16,27
20,65

Notificação: 2841/2021
Contribuinte: NILTON TAVARES DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ: 825.284.380-87
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 27585
Endereço Imóvel: Servidão PMG 248, s/nº, Encantada, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2017

Valor Devido
75,15
237,28

Correção
11,13
35,13

Notificação: 2842/2021
Contribuinte: NILTON TAVARES DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ: 825.284.380-87
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 27585
Endereço Imóvel: Servidão PMG 248, s/nº, Encantada, Garopaba - SC
Receita

Valor Devido

Correção

Juros

Multa

Total

I.T.

76,67

9,67

34,02

1,53

121,89

COSIP

241,90

30,52

107,32

4,84

384,58

IPTU/2018

506,47
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Notificação: 2843/2021
Contribuinte: NILTON TAVARES DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ: 825.284.380-87
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 27585
Endereço Imóvel: Servidão PMG 248, s/nº, Encantada, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2019

Valor Devido
79,33
250,51

Correção
6,94
21,91

Juros
24,41
77,07

Multa
1,59
5,01

Total
112,27
354,50
466,77

Juros
73,29
59,93

Multa
2,17
1,78

Total
209,29
171,14
380,43

Juros
66,19
134,70

Multa
2,33
4,75

Total
202,38
411,86
614,24

Juros
53,05
107,89

Multa
2,38
4,84

Total
189,39
385,15
574,54

Juros
38,16
77,66

Multa
2,46
5,01

Total
174,48
355,09
529,57

Notificação: 3125/2021
Contribuinte: FRANCISCO MANOEL VIEIRA
CPF/CNPJ: 018.281.939-68
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 27721
Endereço Imóvel: Servidão PMG 241, s/nº, Encantada, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2016

Valor Devido
108,58
88,78

Correção
25,25
20,65

Notificação: 3126/2021
Contribuinte: FRANCISCO MANOEL VIEIRA
CPF/CNPJ: 018.281.939-68
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 27721
Endereço Imóvel: Servidão PMG 241, s/nº, Encantada, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2017

Valor Devido
116,60
237,28

Correção
17,26
35,13

Notificação: 3127/2021
Contribuinte: FRANCISCO MANOEL VIEIRA
CPF/CNPJ: 018.281.939-68
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 27721
Endereço Imóvel: Servidão PMG 241, s/nº, Encantada, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2018

Valor Devido
118,95
241,90

Correção
15,01
30,52

Notificação: 3128/2021
Contribuinte: FRANCISCO MANOEL VIEIRA
CPF/CNPJ: 018.281.939-68
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 27721
Endereço Imóvel: Servidão PMG 241, s/nº, Encantada, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2019

Valor Devido
123,09
250,51

Correção
10,77
21,91

Notificação: 3129/2021
Contribuinte: FRANCISCO MANOEL VIEIRA
CPF/CNPJ: 018.281.939-68
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 27721
Endereço Imóvel: Servidão PMG 241, s/nº, Encantada, Garopaba - SC
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Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2020

Valor Devido
12,72
25,89
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Correção
0,66
1,35
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Juros
2,00
4,07

Multa
0,25
0,52

Total
15,63
31,83
47,46

Juros
1,48
3,02

Multa
0,25
0,52

Total
15,11
30,78
45,89

Juros
1,87
3,81

Multa
0,25
0,52

Total
15,50
31,57
47,07

Juros
2,40
4,88

Multa
0,26
0,52

Total
16,07
32,69
48,76

Notificação: 3130/2021
Contribuinte: FRANCISCO MANOEL VIEIRA
CPF/CNPJ: 018.281.939-68
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 27721
Endereço Imóvel: Servidão PMG 241, s/nº, Encantada, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2020

Valor Devido
12,72
25,89

Correção
0,66
1,35

Notificação: 3131/2021
Contribuinte: FRANCISCO MANOEL VIEIRA
CPF/CNPJ: 018.281.939-68
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 27721
Endereço Imóvel: Servidão PMG 241, s/nº, Encantada, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2020

Valor Devido
12,72
25,89

Correção
0,66
1,35

Notificação: 3132/2021
Contribuinte: FRANCISCO MANOEL VIEIRA
CPF/CNPJ: 018.281.939-68
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 27721
Endereço Imóvel: Servidão PMG 241, s/nº, Encantada, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2020

Valor Devido
12,75
25,94

Correção
0,66
1,35

Notificação: 3133/2021
Contribuinte: FRANCISCO MANOEL VIEIRA
CPF/CNPJ: 018.281.939-68
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 27721
Endereço Imóvel: Servidão PMG 241, s/nº, Encantada, Garopaba - SC
Receita

Valor Devido

Correção

Juros

Multa

Total

I.T.

12,72

0,66

1,23

0,25

14,86

COSIP

25,89

1,35

2,49

0,52

30,25

IPTU/2020

45,11

Notificação: 3134/2021
Contribuinte: FRANCISCO MANOEL VIEIRA
CPF/CNPJ: 018.281.939-68
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 27721
Endereço Imóvel: Servidão PMG 241, s/nº, Encantada, Garopaba - SC
Receita

Valor Devido

Correção

Juros

Multa

Total

I.T.

12,72

0,66

2,13

0,25

15,76

COSIP

25,89

1,35

4,34

0,52

32,10

IPTU/2020

47,86
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Notificação: 3135/2021
Contribuinte: FRANCISCO MANOEL VIEIRA
CPF/CNPJ: 018.281.939-68
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 27721
Endereço Imóvel: Servidão PMG 241, s/nº, Encantada, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2020

Valor Devido
12,72
25,89

Correção
0,66
1,35

Juros
1,74
3,55

Multa
0,25
0,52

Total
15,37
31,31
46,68

Juros
1,61
3,28

Multa
0,25
0,52

Total
15,24
31,04
46,28

Juros
1,35
2,75

Multa
0,25
0,52

Total
14,98
30,51
45,49

Juros
2,26
4,60

Multa
0,25
0,52

Total
15,89
32,36
48,25

Multa
17,52
2,22

Total
1.682,74
213,13
1.895,87

Notificação: 3136/2021
Contribuinte: FRANCISCO MANOEL VIEIRA
CPF/CNPJ: 018.281.939-68
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 27721
Endereço Imóvel: Servidão PMG 241, s/nº, Encantada, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2020

Valor Devido
12,72
25,89

Correção
0,66
1,35

Notificação: 3137/2021
Contribuinte: FRANCISCO MANOEL VIEIRA
CPF/CNPJ: 018.281.939-68
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 27721
Endereço Imóvel: Servidão PMG 241, s/nº, Encantada, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2020

Valor Devido
12,72
25,89

Correção
0,66
1,35

Notificação: 3138/2021
Contribuinte: FRANCISCO MANOEL VIEIRA
CPF/CNPJ: 018.281.939-68
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 27721
Endereço Imóvel: Servidão PMG 241, s/nº, Encantada, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2020

Valor Devido
12,72
25,89

Correção
0,66
1,35

Notificação: 2241/2021
Contribuinte: HEBERTY MORAIS LIMA
CPF/CNPJ: 319.842.138-14
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 25408
Endereço Imóvel: Rua dos Bufalos, s/nº, Limapa/Campo Duna, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2016

Valor Devido
876,18
110,97

Correção
203,75
25,81

Juros
585,29
74,13

Notificação: 2242/2021
Contribuinte: HEBERTY MORAIS LIMA
CPF/CNPJ: 319.842.138-14
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 25408
Endereço Imóvel: Rua dos Bufalos, s/nº, Limapa/Campo Duna, Garopaba - SC
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Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2017

Valor Devido
940,90
474,57
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Correção
139,32
70,27

Juros
527,53
266,08
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Multa
18,82
9,49

Total
1.626,57
820,41
2,446,98

Multa
32,32
9,68

Total
2.561,39
766,89
3.328,28

Multa
21,70
2,22

Total
2.083,41
213,13
2,296,54

Multa
23,30
9,49

Total
2.013,86
820,41
2.834,27

Notificação: 2243/2021
Contribuinte: HEBERTY MORAIS LIMA
CPF/CNPJ: 319.842.138-14
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 25408
Endereço Imóvel: Rua dos Bufalos, s/nº, Limapa/Campo Duna, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2018

Valor Devido
1.615,84
483,79

Correção
203,88
61,04

Juros
709,35
212,38

Notificação: 2244/2021
Contribuinte: CARLOS ALBERTO XAVIER
CPF/CNPJ: 579.277.909-00
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 25407
Endereço Imóvel: Rua dos Bufalos, s/nº, Limapa/Campo Duna, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2016

Valor Devido
1.084,80
110,97

Correção
252,26
25,81

Juros
724,65
74,13

Notificação: 2245/2021
Contribuinte: CARLOS ALBERTO XAVIER
CPF/CNPJ: 579.277.909-00
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 25407
Endereço Imóvel: Rua dos Bufalos, s/nº, Limapa/Campo Duna, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2017

Valor Devido
1.164,93
474,57

Correção
172,49
70,27

Juros
653,14
266,08

Notificação: 2246/2021
Contribuinte: CARLOS ALBERTO XAVIER
CPF/CNPJ: 579.277.909-00
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 25407
Endereço Imóvel: Rua dos Bufalos, s/nº, Limapa/Campo Duna, Garopaba - SC
Receita

Valor Devido

Correção

Juros

Multa

Total

I.T.

2.000,57

252,42

878,25

40,01

3.171,25

COSIP

483,79

61,04

212,38

9,68

766,89

IPTU/2018

3.938,14

Notificação: 1912/2021
Contribuinte: PERPETUA FERREIRA FURTADO
CPF/CNPJ: 540.868.849-68
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 23492
Endereço Imóvel: Servidão PMG 52, s/nº, Campo Duna, Garopaba - SC
Receita

Valor Devido

Correção

Juros

Multa

Total

I.T.

51,36

11,94

34,03

1,03

98,36

COSIP

55,49

12,90

36,77

1,11

106,27

IPTU/2016

204,63
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Notificação: 1913/2021
Contribuinte: PERPETUA FERREIRA FURTADO
CPF/CNPJ: 540.868.849-68
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 23492
Endereço Imóvel: Servidão PMG 52, s/nº, Campo Duna, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2017

Valor Devido
55,15
118,64

Correção
8,17
17,57

Juros
30,63
65,88

Multa
1,10
2,37

Total
95,05
204,46
299,51

Juros
76,17
59,72

Multa
2,26
1,78

Total
217,99
170,93
388,92

Juros
55,03
107,32

Multa
2,48
4,84

Total
197,20
384,58
581,78

Juros
39,49
77,07

Multa
2,57
5,01

Total
181,65
354,50
536,15

Juros
45,42
36,79

Multa
1,37
1,11

Total
131,22
106,29
237,51

Notificação: 2916/2021
Contribuinte: JOAQUIM MARQUES
CPF/CNPJ: 678.425.429-53
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 27857
Endereço Imóvel: Servidão PMG 81, s/nº, Ressacada, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2016

Valor Devido
113,23
88,78

Correção
26,33
20,65

Notificação: 2917/2021
Contribuinte: JOAQUIM MARQUES
CPF/CNPJ: 678.425.429-53
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 27857
Endereço Imóvel: Servidão PMG 81, s/nº, Ressacada, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2018

Valor Devido
124,04
241,90

Correção
15,65
30,52

Notificação: 2918/2021
Contribuinte: JOAQUIM MARQUES
CPF/CNPJ: 678.425.429-53
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 27857
Endereço Imóvel: Servidão PMG 81, s/nº, Ressacada, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2019

Valor Devido
128,36
250,51

Correção
11,23
21,91

Notificação: 2050/2021
Contribuinte: HELOYSA BEATRIZ TANCREDO
CPF/CNPJ: 052.313.439-86
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 24181
Endereço Imóvel: Servidão PMG 07, s/nº, Ibiraquera, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2016

Valor Devido
68,50
55,49

Correção
15,93
12,90

Notificação: 2051/2021
Contribuinte: HELOYSA BEATRIZ TANCREDO
CPF/CNPJ: 052.313.439-86
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 24181
Endereço Imóvel: Servidão PMG 07, s/nº, Ibiraquera, Garopaba - SC
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Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2017

Valor Devido
73,56
142,36
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Correção
10,89
21,08

Juros
40,87
79,10
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Multa
1,47
2,85

Total
126,79
245,39
372,18

Notificação: 2656/2021
Contribuinte: JOÃO ADELINO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 377.311.229-72
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 27225
Endereço Imóvel: Rodovia GRP 396 Vereador Laudelino Antonio Texeira, s/nº, Ibiraquera, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2016

Valor Devido
85,84
55,49

Correção
19,96
12,90

Juros
57,54
37,20

Multa
1,72
1,11

Total
165,06
106,70
271,76

Notificação: 2657/2021
Contribuinte: JOÃO ADELINO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 377.311.229-72
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 27225
Endereço Imóvel: Rodovia GRP 396 Vereador Laudelino Antonio Texeira, s/nº, Ibiraquera, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2017

Valor Devido
92,18
118,64

Correção
13,65
17,57

Juros
51,90
66,79

Multa
1,84
2,37

Total
159,57
205,37
364,94

Notificação: 2658/2021
Contribuinte: JOÃO ADELINO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 377.311.229-72
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 27225
Endereço Imóvel: Rodovia GRP 396 Vereador Laudelino Antonio Texeira, s/nº, Ibiraquera, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2018

Valor Devido
195,64
120,95

Correção
24,69
15,26

Juros
86,34
53,38

Multa
3,91
2,42

Total
310,58
192,01
502,59

Notificação: 2659/2021
Contribuinte: JOÃO ADELINO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 377.311.229-72
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 27225
Endereço Imóvel: Rodovia GRP 396 Vereador Laudelino Antonio Texeira, s/nº, Ibiraquera, Garopaba - SC
Receita
I.T.
T.C.L.
I.P.
IPTU/2019

Valor Devido
202,60
476,64
478,04

Correção
17,72
41,69
41,81

Juros
61,86
145,53
145,96

Multa
4,05
9,53
9,56

Total
286,23
673,39
675,37
1.634,99

Notificação: 3026/2021
Contribuinte: MARIVANIA BOHRER
CPF/CNPJ: 712.383.440-20
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 26327
Endereço Imóvel: Servidão PMG 100, s/nº, Ibiraquera, Garopaba - SC
Receita

Valor Devido

Correção

Juros

Multa

Total

I.T.

74,73

17,38

50,44

1,49

144,04

COSIP

55,49

12,90

37,46

1,11

106,96

IPTU/2016

251,00
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Notificação: 3027/2021
Contribuinte: MARIVANIA BOHRER
CPF/CNPJ: 712.383.440-20
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 26327
Endereço Imóvel: Servidão PMG 100, s/nº, Ibiraquera, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2017

Valor Devido
80,25
142,36

Correção
11,88
21,08

Juros
45,56
80,81

Multa
1,61
2,85

Total
139,30
247,10
386,40

Juros
61,47
64,73

Multa
2,76
2,90

Total
219,44
231,07
450,51

Juros
44,21
46,59

Multa
2,85
3,01

Total
202,15
213,05
415,20

Juros
451,55
74,13

Multa
13,52
2,22

Total
1.298,24
213,13
1.511,37

Juros
407,00
266,08

Multa
14,52
9,49

Total
1.254,93
820,41
2.075,34

Notificação: 3028/2021
Contribuinte: MARIVANIA BOHRER
CPF/CNPJ: 712.383.440-20
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 26327
Endereço Imóvel: Servidão PMG 100, s/nº, Ibiraquera, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2018

Valor Devido
137,82
145,13

Correção
17,39
18,31

Notificação: 3029/2021
Contribuinte: MARIVANIA BOHRER
CPF/CNPJ: 712.383.440-20
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 26327
Endereço Imóvel: Servidão PMG 100, s/nº, Ibiraquera, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2019

Valor Devido
142,62
150,30

Correção
12,47
13,15

Notificação: 2343/2021
Contribuinte: SIDNEY MILTON VIRGILIO
CPF/CNPJ: 299.993.169-72
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 25041
Endereço Imóvel: Servidão PMG 12, s/nº, Ibiraquera, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2016

Valor Devido
675,98
110,97

Correção
157,19
25,81

Notificação: 2344/2021
Contribuinte: SIDNEY MILTON VIRGILIO
CPF/CNPJ: 299.993.169-72
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 25041
Endereço Imóvel: Servidão PMG 12, s/nº, Ibiraquera, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2017

Valor Devido
725,92
474,57

Correção
107,49
70,27

Notificação: 2720/2021
Contribuinte: ALESSANDRA REZENDE MORAES
CPF/CNPJ: 261.515.608-09
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 25878
Endereço Imóvel: Servidão PMG 67, s/nº, Limpa/Campo Duna, Garopaba - SC
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Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2016

Valor Devido
55,72
55,49
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Correção
12,96
12,90

Juros
37,35
37,20

Página 566
Multa
1,11
1,11

Total
107,14
106,70
213,84

Multa
1,20
2,37

Total
103,59
205,37
308,96

Juros
45,35
213,51

Multa
2,06
9,68

Total
163,14
768,02
931,16

Juros
234,18
59,28

Multa
7,01
1,78

Total
673,49
170,49
843,98

Notificação: 2721/2021
Contribuinte: ALESSANDRA REZENDE MORAES
CPF/CNPJ: 261.515.608-09
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 25878
Endereço Imóvel: Servidão PMG 67, s/nº, Limpa/Campo Duna, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2017

Valor Devido
59,84
118,64

Correção
8,86
17,57

Juros
33,69
66,79

Notificação: 2722/2021
Contribuinte: ALESSANDRA REZENDE MORAES
CPF/CNPJ: 261.515.608-09
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 25878
Endereço Imóvel: Servidão PMG 67, s/nº, Limpa/Campo Duna, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2018

Valor Devido
102,76
483,79

Correção
12,97
61,04

Notificação: 2232/2021
Contribuinte: BERNARDO JOÃO PEREIRA
CPF/CNPJ: 223.291.709-63
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 25440
Endereço Imóvel: Servidão PMG 224, s/nº, Encantada, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2016

Valor Devido
350,74
88,78

Correção
81,56
20,65

Notificação: 2233/2021
Contribuinte: BERNARDO JOÃO PEREIRA
CPF/CNPJ: 223.291.709-63
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 25440
Endereço Imóvel: Servidão PMG 224, s/nº, Encantada, Garopaba - SC
Receita

Valor Devido

Correção

Juros

Multa

Total

I.T.

376,63

55,77

211,04

7,53

650,97

COSIP

237,28

35,13

132,96

4,75

410,12

IPTU/2017

1.061,09

Notificação: 2234/2021
Contribuinte: BERNARDO JOÃO PEREIRA
CPF/CNPJ: 223.291.709-63
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 25440
Endereço Imóvel: Servidão PMG 224, s/nº, Encantada, Garopaba - SC
Receita

Valor Devido

Correção

Juros

Multa

Total

I.T.

384,23

48,48

168,55

7,68

608,94

COSIP

241,90

30,52

106,11

4,84

383,37

IPTU/2018

992,31
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Notificação: 1499/2021
Contribuinte: ANTONIO CRISTIANO AREND
CPF/CNPJ: 815.441.620-49
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 23139
Endereço Imóvel: Servidão PMG 74, s/nº, Ressacada, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2016

Valor Devido
44,84
55,49

Correção
10,43
12,90

Juros
29,39
36,36

Multa
0,90
1,11

Total
85,56
105,86
191,42

Juros
923,48
74,39

Multa
27,55
2,22

Total
2.649,03
213,39
2.862,42

Juros
832,90
267,18

Multa
29,59
9,49

Total
2.560,94
821,51
3.382,45

Juros
776,36
213,51

Multa
35,18
9,68

Total
2.792,63
768,02
3.560,65

Multa
9,62
0,80

Total
924,40
76,78
1.001,18

Notificação: 2563/2021
Contribuinte: LIA MEDEIROS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 715.863.509-00
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 24714
Endereço Imóvel: Travessa SC 434, s/nº, Palhocinha, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2016

Valor Devido
1.377,64
110,97

Correção
320,36
25,81

Notificação: 2564/2021
Contribuinte: LIA MEDEIROS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 715.863.509-00
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 24714
Endereço Imóvel: Travessa SC 434, s/nº, Palhocinha, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2017

Valor Devido
1.479,40
474,57

Correção
219,05
70,27

Notificação: 2565/2021
Contribuinte: LIA MEDEIROS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 715.863.509-00
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 24714
Endereço Imóvel: Travessa SC 434, s/nº, Palhocinha, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2018

Valor Devido
1.759,13
483,79

Correção
221,96
61,04

Notificação: 2474/2021
Contribuinte: MARIA OLINDA SCHOLL DE LIMA
CPF/CNPJ: 250.839.290-15
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 24341
Endereço Imóvel: Rua Ptolomeu Bittencourt, s/nº, Ferraz, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2016

Valor Devido
480,99
39,95

Correção
111,85
9,29

Juros
321,94
26,74

Notificação: 2475/2021
Contribuinte: MARIA OLINDA SCHOLL DE LIMA
CPF/CNPJ: 250.839.290-15
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 24341
Endereço Imóvel: Rua Ptolomeu Bittencourt, s/nº, Ferraz, Garopaba - SC
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Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2017

Valor Devido
516,50
94,89
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Correção
76,48
14,05

Juros
290,27
53,33

Página 568
Multa
10,33
1,90

Total
893,58
164,17
1.057,75

Juros
288,75
42,59

Multa
13,12
1,93

Total
1.040,36
153,46
1.193,82

Juros
38,93
36,77

Multa
1,17
1,11

Total
112,50
106,27
218,77

Juros
35,03
65,88

Multa
1,26
2,37

Total
108,71
204,46
313,17

Notificação: 2476/2021
Contribuinte: MARIA OLINDA SCHOLL DE LIMA
CPF/CNPJ: 250.839.290-15
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 24341
Endereço Imóvel: Rua Ptolomeu Bittencourt, s/nº, Ferraz, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2018

Valor Devido
655,75
96,73

Correção
82,74
12,21

Notificação: 1922/2021
Contribuinte: MARIA SOLANGE FERREIRA DIAS
CPF/CNPJ: 767.766.469-53
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 23498
Endereço Imóvel: Servidão PMG 52, s/nº, Campo Duna, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2016

Valor Devido
58,74
55,49

Correção
13,66
12,90

Notificação: 1923/2021
Contribuinte: MARIA SOLANGE FERREIRA DIAS
CPF/CNPJ: 767.766.469-53
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 23498
Endereço Imóvel: Servidão PMG 52, s/nº, Campo Duna, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2017

Valor Devido
63,08
118,64

Correção
9,34
17,57

Notificação: 2816/2021
Contribuinte: DANIELI CHAGAS CORREA
CPF/CNPJ: 806.394.455-00
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 27504
Endereço Imóvel: Rodovia GRP 396 Vereador Laudelino Antonio Teixeira, s/nº, Campo Duna, Garopaba - SC
Receita

Valor Devido

Correção

Juros

Multa

Total

I.T.

213,78

49,71

143,80

4,28

411,57

COSIP

55,49

12,90

37,33

1,11

106,83

IPTU/2016

518,40

Notificação: 2817/2021
Contribuinte: DANIELI CHAGAS CORREA
CPF/CNPJ: 806.394.455-00
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 27504
Endereço Imóvel: Rodovia GRP 396 Vereador Laudelino Antonio Teixeira, s/nº, Campo Duna, Garopaba - SC
Receita

Valor Devido

Correção

Juros

Multa

Total

I.T.

229,56

33,99

129,78

4,59

397,92

COSIP

118,64

17,57

67,07

2,37

205,65

IPTU/2017

603,57
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Notificação: 2818/2021
Contribuinte: DANIELI CHAGAS CORREA
CPF/CNPJ: 806.394.455-00
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 27504
Endereço Imóvel: Rodovia GRP 396 Vereador Laudelino Antonio Teixeira, s/nº, Campo Duna, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2018

Valor Devido
234,20
120,95

Correção
29,55
15,26

Juros
103,91
53,66

Multa
4,68
2,42

Total
372,34
192,29
564,63

Notificação: 2819/2021
Contribuinte: DANIELI CHAGAS CORREA
CPF/CNPJ: 806.394.455-00
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 27504
Endereço Imóvel: Rodovia GRP 396 Vereador Laudelino Antonio Teixeira, s/nº, Campo Duna, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2019

Valor Devido
241,64
125,25

Correção
21,13
10,95

Juros
74,34
38,54

Multa
4,83
2,51

Total
341,94
177,25
519,19

Multa
12,58
2,22

Total
1.208,84
213,28
1.422,12

Multa
13,51
9,49

Total
1.168,57
821,04
1.989,61

Multa
51,69
9,68

Total
4.100,37
767,54
4.867,91

Notificação: 2477/2021
Contribuinte: IMOBILIARIA BIZULA LTDA
CPF/CNPJ: 12.423.212/0001-60
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 24346
Endereço Imóvel: Rodovia GRP 460 Trilho de Concreto, s/nº, Praia da Silveira, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2016

Valor Devido
628,99
110,97

Correção
146,27
25,81

Juros
421,00
74,28

Notificação: 2478/2021
Contribuinte: IMOBILIARIA BIZULA LTDA
CPF/CNPJ: 12.423.212/0001-60
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 24346
Endereço Imóvel: Rodovia GRP 460 Trilho de Concreto, s/nº, Praia da Silveira, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2017

Valor Devido
675,45
474,57

Correção
100,01
70,27

Juros
379,60
266,71

Notificação: 2479/2021
Contribuinte: IMOBILIARIA BIZULA LTDA
CPF/CNPJ: 12.423.212/0001-60
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 24346
Endereço Imóvel: Rodovia GRP 460 Trilho de Concreto, s/nº, Praia da Silveira, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2018

Valor Devido
2.584,52
483,79

Correção
326,11
61,04

Juros
1.138,05
213,03

Notificação: 1727/2021
Contribuinte: MARIA MADALENA REIS
CPF/CNPJ: 910.671.899-04
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 23740
Endereço Imóvel: Servidão PMG 17, s/nº, Ibiraquera, Garopaba - SC
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Receita
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T.C.L.
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Valor Devido
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140,15
194,70
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21,16
32,59
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Juros
59,86
92,22
128,11

Multa
1,82
2,80
3,89

Total
173,82
267,76
371,98
813,56

Juros
59,94
36,51

Multa
1,82
1,11

Total
174,03
106,01
280,04

Juros
96,03
37,09

Multa
2,87
1,11

Total
275,99
106,59
382,58

Juros
86,56
66,56

Multa
3,09
2,37

Total
266,79
205,14
471,93

Juros
78,84
53,14

Multa
3,59
2,42

Total
284,52
191,77
476,29

Notificação: 1728/2021
Contribuinte: MARIA MADALENA REIS
CPF/CNPJ: 910.671.899-04
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 23741
Endereço Imóvel: Servidão PMG 17, s/nº, Ibiraquera, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP.
IPTU/2016

Valor Devido
91,09
55,49

Correção
21,18
12,90

Notificação: 2380/2021
Contribuinte: JOSUE ANTONIO CARDOSO
CPF/CNPJ: 039.305.429-27
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 25079
Endereço Imóvel: Servidão PMG 69, s/nº, Campo Duna, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2016

Valor Devido
143,68
55,49

Correção
33,41
12,90

Notificação: 2381/2021
Contribuinte: JOSUE ANTONIO CARDOSO
CPF/CNPJ: 039.305.429-27
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 25079
Endereço Imóvel: Servidão PMG 69, s/nº, Campo Duna, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2017

Valor Devido
154,29
118,64

Correção
22,85
17,57

Notificação: 2382/2021
Contribuinte: JOSUE ANTONIO CARDOSO
CPF/CNPJ: 039.305.429-27
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 25079
Endereço Imóvel: Servidão PMG 69, s/nº, Campo Duna, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2018

Valor Devido
179,45
120,95

Correção
22,64
15,26

Notificação: 2383/2021
Contribuinte: JOSUE ANTONIO CARDOSO
CPF/CNPJ: 039.305.429-27
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 25080
Endereço Imóvel: Servidão PMG 69, s/nº, Campo Duna, Garopaba - SC
Receita

Valor Devido

Correção

Juros

Multa

Total

I.T.

120,40

28,00

80,47

2,41

231,28

COSIP

55,49

12,90

37,09

1,11

106,59

IPTU/2016

337,87
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Notificação: 2384/2021
Contribuinte: JOSUE ANTONIO CARDOSO
CPF/CNPJ: 039.305.429-27
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 25080
Endereço Imóvel: Servidão PMG 69, s/nº, Campo Duna, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2017

Valor Devido
129,29
118,64

Correção
19,14
17,57

Juros
72,53
66,56

Multa
2,59
2,37

Total
223,55
205,14
428,69

Juros
74,45
53,14

Multa
3,39
2,42

Total
268,69
191,77
460,46

Juros
84,36
37,09

Multa
2,52
1,11

Total
242,46
106,59
349,05

Juros
76,05
66,56

Multa
2,71
2,37

Total
234,39
205,14
439,53

Juros
77,35
53,14

Multa
3,52
2,42

Total
279,16
191,77
470,93

Notificação: 2385/2021
Contribuinte: JOSUE ANTONIO CARDOSO
CPF/CNPJ: 039.305.429-27
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 25080
Endereço Imóvel: Servidão PMG 69, s/nº, Campo Duna, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2018

Valor Devido
169,47
120,95

Correção
21,38
15,26

Notificação: 2386/2021
Contribuinte: JOSUE ANTONIO CARDOSO
CPF/CNPJ: 039.305.429-27
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 25081
Endereço Imóvel: Travessa SC 434, s/nº, Campo Duna, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2016

Valor Devido
126,23
55,49

Correção
29,35
12,90

Notificação: 2387/2021
Contribuinte: JOSUE ANTONIO CARDOSO
CPF/CNPJ: 039.305.429-27
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 25081
Endereço Imóvel: Travessa SC 434, s/nº, Campo Duna, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2017

Valor Devido
135,56
118,64

Correção
20,07
17,57

Notificação: 2388/2021
Contribuinte: JOSUE ANTONIO CARDOSO
CPF/CNPJ: 039.305.429-27
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 25081
Endereço Imóvel: Travessa SC 434, s/nº, Campo Duna, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2018

Valor Devido
176,07
120,95

Correção
22,22
15,26

Notificação: 2389/2021
Contribuinte: JOSUE ANTONIO CARDOSO
CPF/CNPJ: 039.305.429-27
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 25082
Endereço Imóvel: Travessa SC 434, s/nº, Campo Duna, Garopaba - SC
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Juros
90,20
37,09

Multa
2,70
1,11

Total
259,26
106,59
365,85

Juros
81,31
66,56

Multa
2,90
2,37

Total
250,61
205,14
455,75

Juros
77,93
53,14

Multa
3,55
2,42

Total
281,25
191,77
473,02

Multa
0,91
1,11

Total
87,09
106,59
193,68

Notificação: 2390/2021
Contribuinte: JOSUE ANTONIO CARDOSO
CPF/CNPJ: 039.305.429-27
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 25082
Endereço Imóvel: Travessa SC 434, s/nº, Campo Duna, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2017

Valor Devido
144,94
118,64

Correção
21,46
17,57

Notificação: 2391/2021
Contribuinte: JOSUE ANTONIO CARDOSO
CPF/CNPJ: 039.305.429-27
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 25082
Endereço Imóvel: Travessa SC 434, s/nº, Campo Duna, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2018

Valor Devido
177,39
120,95

Correção
22,38
15,26

Notificação: 2398/2021
Contribuinte: JOSUE ANTONIO CARDOSO
CPF/CNPJ: 039.305.429-27
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 25085
Endereço Imóvel: Rua Manoel Leandro Gonçalves, s/nº, Campo Duna, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2016

Valor Devido
45,34
55,49

Correção
10,54
12,90

Juros
30,30
37,09

Notificação: 2399/2021
Contribuinte: JOSUE ANTONIO CARDOSO
CPF/CNPJ: 039.305.429-27
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 25085
Endereço Imóvel: Rua Manoel Leandro Gonçalves, s/nº, Campo Duna, Garopaba - SC
Receita

Valor Devido

Correção

Juros

Multa

Total

I.T.

48,68

7,21

27,31

0,97

84,17

COSIP

118,64

17,57

66,56

2,37

205,14

IPTU/2017

289,31

Notificação: 2400/2021
Contribuinte: JOSUE ANTONIO CARDOSO
CPF/CNPJ: 039.305.429-27
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 25085
Endereço Imóvel: Rua Manoel Leandro Gonçalves, s/nº, Campo Duna, Garopaba - SC
Receita

Valor Devido

Correção

Juros

Multa

Total

I.T.

83,61

10,55

36,73

1,67

132,56

COSIP

120,95

15,26

53,14

2,42

191,77

IPTU/2018

324,33

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 573

Notificação: 2413/2021
Contribuinte: JOSUE ANTONIO CARDOSO
CPF/CNPJ: 039.305.429-27
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 25090
Endereço Imóvel: Rua Santo Antonio, s/nº, Campo Duna, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2016

Valor Devido
81,77
55,49

Correção
19,01
12,90

Juros
54,73
37,14

Multa
1,64
1,11

Total
157,15
106,64
263,79

Juros
49,35
66,68

Multa
1,76
2,37

Total
151,92
205,26
357,18

Juros
39,45
53,26

Multa
1,79
2,42

Total
142,12
191,89
334,01

Notificação: 2414/2021
Contribuinte: JOSUE ANTONIO CARDOSO
CPF/CNPJ: 039.305.429-27
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 25090
Endereço Imóvel: Rua Santo Antonio, s/nº, Campo Duna, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2017

Valor Devido
87,81
118,64

Correção
13,00
17,57

Notificação: 2415/2021
Contribuinte: JOSUE ANTONIO CARDOSO
CPF/CNPJ: 039.305.429-27
Domicílio Tributário: Garopaba/SC
Imovel: nº 25090
Endereço Imóvel: Rua Santo Antonio, s/nº, Campo Duna, Garopaba - SC
Receita
I.T.
COSIP
IPTU/2018

Valor Devido
89,58
120,95

Correção
11,30
15,26

Garopaba, 20 de Outubro de 2021.
LUIZ PAULO KNISS JUNIOR
AUDITOR FISCAL DA FAZENDA
MAT. Nº 5055
CARLOS RAFAEL MACANHO DUTRA 		
AUDITOR FISCAL DA FAZENDA 		
MAT. Nº 7186 				

SUELEN BARICALLA DE OLIVEIRA
AUDITORA FISCAL DA FAZENDA
MAT. Nº 7445

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO N 542.2021 - RUDIMAR SANTOS DE ARANDA JUNIOR

Publicação Nº 3359587

O Extrato de Contrato de Trabalho por Prazo Determinado nº. 542/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
Contratado: RUDIMAR SANTOS DE ARANDA JUNIOR
Objetivo: MOTORISTA CAMINHÃO/AUTOMÓVEL/ÔNIBUS
Valor: R$ 1.553,34 (um mil e quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos) mensais
Vigência: De 22/10/2021 até 22/04/2022, prorrogável conforme legislação vigente

EXTRATO DE CONTRATO Nº 066/2021

Publicação Nº 3359536
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9DE531E3CB66CA6A21939734128111196200E6B4

EXTRATO DE CONTRATO Nº 066/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 014/2021
PMG
PROCESSO Nº: 129/2021; MODALIDADE: TP014/2021 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GAROPABA/PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; CONTRATADA: SOUZA & CORREA SERVIÇOS LTDA; CNPJ Nº: 14.056.961/0001-22; OBJETO: Contratação de empresa para executar
obra de construção da ampliação do Cemitério Municipal de Garopaba/SC, localizado na Travessa Benevenuto Gonçalves da Silva, s/n, bairro
Centro, na cidade de Garopaba/SC. A ampliação está sendo realizada em um terreno independente de 405,32m², que localiza-se ao lado
do atual Cemitério, onde será construído um Cemitério vertical através de 04 módulos de Gaveteiros para caixão e 01 módulo de Ossuários
com capacidade de 240 gavetas menores, com fornecimento de material e mão de obra. VALOR: R$ 376.800,00; DATA DA ASSINATURA:
20/10/2021. FISCAL DO CONTRATO: João Manoel do Nascimento - Matrícula nº 3718.
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LEI Nº 2.354, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359812

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GAROPABA
LEI Nº 2.354, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

AUTORIZA A ALIENAÇÃO DE BENS
E
DÁ
OUTRAS
INSERVÍVEIS
PROVIDÊNCIAS.

JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de
suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz
saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal de Vereadores
aprovou a ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a alienar, através
de leilão público comum, forma da Lei n° 8.666/93 e Lei 14.133/2021, e posteriores
alterações os seguintes bens, considerados inservíveis, irrecuperáveis e
antieconômicos:
➢ Cadeira de ensino fundamental - Patrimônio n° 443; 444; 537; 552; 679; 688;
882; 943; 949; 1012; 1036; 1037; 1038; 1041; 1096; 1100; 1241; 1389; 1510; 1587;
1744; 1752; 1756; 1757; 1758; 1777; 1784; 1918; 1923; 1924; 1929; 1931; 1954;
1964; 1965; 1966; 1986; 2004; 2205; 2298; 2629; 2631; 2647; 3008; 3013; 3118;
3139; 3517; 3519; 3524; 3532; 3555; 3559; 3567; 3863; 3900; 4154; 4167; 4199;
4250; 4865; 13018
➢ Aparelho DVD - Patrimônio n° 47, 799; 961; 1138
➢ Receptor Sky – Patrimônio nº 65
➢ Mesa com 03 gavetas - Patrimônio n° 62
➢ Mesa 02 gavetas - Patrimônio n° 5820; 5827; 6330
➢ Cadeira fixa - Patrimônio n° 71; 2376; 2651; 3660; 3663; 4407; 4511; 5847;
6077; 6013; 6166; 6370; 6480; 6548; 6552; 6646; 6648; 6679; 6680; 6681; 6712;
6727; 6729; 6730; 6831; 6832; 7042; 7054; 7192; 7218; 12776
➢ Carteira de ensino infantil / classe escolar pequena – Patrimônio n° 339; 615;
607; 2053; 2088; 4009; 4283; 4295; 4702; 4703; 4704; 4832; 4831; 4834; 4835;
4836; 4841; 4843; 4846; 4847; 5520
➢ Cadeira de ensino infantil – Patrimônio nº 355; 362; 363; 366; 367; 592; 594;
1059; 1063; 1068; 1134; 1212; 1213; 1310; 1319; 1604; 1608; 1657; 1713; 1716;
1715; 1717; 1718; 2034; 2046; 2461; 2836; 3036; 3524; 3532; 3591; 3592; 3593;
3596; 3597; 3599; 3600; 3602; 3603; 3605; 3606; 3608; 3609; 3632; 4013; 4257;
4262; 4270; 4274; 4582; 4708; 4739; 4786; 4787; 4788; 4789; 4790; 4791; 4793;
4794; 4865; 5319; 5515; 5517; 5567; 5914; 5923; 5924; 5931; 5932; 6499; 9077;
9080; 9095; 9108; 9117; 9122; 9218
➢ Cadeira em ferro para criança de 02 a 04 anos – Patrimônio nº 9095; 9117;
9122
Praça Gov. Ivo Silveira, 296 – Centro – Garopaba/SC – CEP 88.495-000 Fone/fax (48)3254-8100
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➢ Cadeira para criança de 05 a 06 anos – Patrimônio n° 9218
➢ Cadeira executiva – Patrimônio nº 377; 3036; 5016; 5879; 6261; 6325; 6339;
6341; 7524; 7650; 9515; 9600; 9602; 9603; 9606; 9609; 9610; 9612; 9953; 10173;
10180; 10181; 11025; 11090; 11288; 11290; 11291; 11295; 11297; 11298; 11299;
11301; 11302; 11304; 11307; 11308; 11309; 11310; 11311; 11313; 11314; 11316;
11469; 11802; 13640; 5338; 5427
➢ Cadeira preta – Patrimônio n° 017; 421; 784; 2981; 3426; 4397; 4444; 4445;
4446; 4448; 4477; 4508; 4730; 4989; 4993; 5340; 5341; 5344; 5346; 5347; 5351;
5352; 5474; 5620; 5782; 5790; 5798; 6062; 6308; 6518; 6661; 6662; 6839; 6921;
7012; 7013; 7026; 7027; 7182; 7377; 8202; 8891; 9020; 9520; 9521; 9834; 10752;
11091; 14865
➢ Cadeira verde – Patrimônio n° 5538; 11047
➢ Cadeira branca – Patrimônio nº 6564; 7204
➢ Cadeira escolar cor amarela – Patrimônio nº 7993; 9293
➢ Cadeira escolar cor vermelha – Patrimônio nº 8021
➢ Cadeira – Patrimônio nº 6026; 7025; 7251; 9537; 9540; 9573; 9590; 11084
➢ Cadeira de refeição adulto – Patrimônio nº 9028
➢ Poltrona presidente giratória – Patrimônio nº 5948
➢ Poltrona reciclável – Patrimônio nº 8302; 9382; 9394; 13197; 13198; 13199;
13202
➢ Banco - Patrimônio nº 9069
➢ Banco multiuso - Patrimônio nº 10743
➢ Poltrona de medicação - Patrimônio nº 13204
➢ Mesa computador - Patrimônio nº 429; 1752; 1864; 4433; 5584; 5631; 6076;
6081
➢ Cadeira giratória preta – Patrimônio nº 6899; 6921
➢ Mesa ensino infantil – Patrimônio nº 607; 615; 919; 956; 1061; 1132; 1135; 1222;
1224; 1407; 1421; 1695; 1699; 1700; 1701; 1703; 1704; 1705; 1706; 1707; 1708;
1870; 2108; 2112; 3413; 3511; 3515; 3517; 3519; 3618; 3620; 4004; 4008; 4013;
4024; 4149; 4283; 4561; 4702; 4703; 4831; 4832; 4834; 4835; 4836; 4841; 4843;
4844; 4846; 4847; 4850; 5520; 5521; 6493; 6669; 6677; 6691
➢ Mesa ensino fundamental – Patrimônio nº 118; 269; 300; 304; 475; 990; 1044;
1025; 1102; 1201; 1029; 1075; 1076; 1102; 1201; 1284; 1374; 1380; 1442;
1477;1623; 1756; 1757; 1758; 1776; 1851; 1855; 1918; 1919; 1925; 1968; 1983;
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2053; 2054; 2063; 2087; 2088; 2098; 2325; 2659; 2663; 2678; 2826; 2928; 3155;
3343; 3577; 6364
➢ Mesa redonda – Patrimônio nº 9040
➢ Mesa com rodinhas – Patrimônio nº 3548
➢ Mesa retangular – Patrimônio nº 4242; 9057
➢ Mesa com gaveteiro fixo com 2 portas – Patrimônio nº 10847
➢ Mesa com gaveta – Patrimônio nº 9095
➢ Mesa escolar amarela – Patrimônio nº 9259
➢ Kit escolar cadeira + carteira FNDE – Patrimônio nº 10278; 10375; 10428;
10472; 10560; 10612; 10803
➢ Armário 02 portas – Patrimônio nº 462; 1072; 1228; 2880; 3028; 3366; 3421;
3697; 4500; 4505; 4949; 5007; 5715; 5957; 6068; 6296; 6762; 8861
➢ Armário 03 portas – Patrimônio nº 6398
➢ Forno elétrico – Patrimônio nº 1140; 3443; 7338
➢ Geladeira 250 litros Electrolux – Patrimônio nº 1242; 2397
➢ Geladeira l – Patrimônio nº 1144; 2017; 3441; 8934
➢ Frigobar – Patrimônio nº 5008
➢ Micro sistem – Patrimônio nº 1364
➢ CPU – Patrimônio nº 1364; 2371; 3300; 4753; 4873; 5300; 5616; 6023; 6094;
6314; 6327; 7114; 8011; 8012; 8134; 8680; 9486; 10144; 12778; 100416; 100763;
100089; 100746
➢ Gabinete de CPU/vazio – Patrimônio nº 249; 402; 886; 4480; 4519; 4622; 4623;
4981; 5021; 5247; 5306; 5411; 5526; 5589; 5593; 5665; 5727; 5834; 6191; 6226;
6304; 7210; 7364; 7489; 7680; 8189; 8226; 8232; 8279; 8282; 8512; 8568; 8618;
9436; 9481; 9349; 10055; 10062; 11124; 11440; 12789; 12803; 12845; 13080;
13130; 13209; 13218; 13322; 13423; 13464; 100007; 100068; 100071; 100077;
100086; 100099; 100163; 100196; 100199; 100205; 100393; 100473 100695;
100744; 100745; 100948; 101060; 101164
➢ Scaner Epson DS 1630 – Patrimônio nº 13413
➢ Armário de cozinha – Patrimônio nº 1245; 1943
➢ Geladeira – Patrimônio nº 1463; 1654
➢ Banco refeitório – Patrimônio nº 1686; 1929; 1931; 1932; 1933; 1937
Mesa do professor – Patrimônio nº 2099; 2367; 3898; 4055
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➢ Televisão tubo Panasonic 29 pol – Patrimônio nº 5920
➢ Televisão tubo Panasonic 21 pol – Patrimônio nº 938; 1121; 2175; 3698
➢ Televisão tubo Philips – Patrimônio nº 4146
➢ Televisão tubo Phillips 29 POL – Patrimônio nº 4798
➢ Televisão tubo CCE – Patrimônio nº 7041
➢ Televisão tubo Semp 29 pol – Patrimônio nº 92614
➢ Televisão tubo 21 pol. – Patrimônio nº 3698
➢ Telefone – Patrimônio nº 350; 7676; 9837; 9941; 9942; 10117; 10273; 10938;
11126; 13132; 100359
➢ Armário de madeira – Patrimônio nº 2549
➢ Armário em fórmica – Patrimônio nº 3029
➢ Armário com pia – Patrimônio nº 6382; 6386
➢ Balcão de cozinha – Patrimônio nº 6381; 6382; 6384; 6398; 6762
➢ Armário de portas de correr – Patrimônio nº 9688
➢ Armário/balcão – Patrimônio nº 1478
➢ Arquivo MDF – Patrimônio nº 6943; 7148; 7464 8163
➢ Armário – Patrimônio nº 2549; 2824; 2880; 3028; 3029; 3697; 5007; 5360; 5715;
7631
➢ Cama de solteiro – Patrimônio nº 12989
➢ Balcão – Patrimônio nº 129
➢ Estufa – Patrimônio nº 3056
➢ Estante de ferro nº 3080; 5582; 5706
➢ Mesa biblioteca – Patrimônio nº 3117; 7418
➢ Mesa impressora – Patrimônio nº 3139; 13789
➢ Mesa grande de reunião – Patrimônio nº 6244; 13774
➢ Mesa escritório em L – Patrimônio nº 6307
➢ Mesa auxiliar – Patrimônio nº 6665
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➢ Mesa escritório – Patrimônio nº 74; 765; 1224; 1895; 3057; 3332; 3419; 3898;
4055; 4147; 4430; 4432; 4840; 5431; 5631; 6039; 6076; 6332; 6148; 6381; 6659;
7220; 7222; 9066; 9073; 9095
➢ Mesa de ferro – Patrimônio nº 6608
➢ Mesa redonda para biblioteca – Patrimônio nº 7418; 10856; 10860
➢ Mesa escolar cor vermelha – Patrimônio nº 7929; 8021
➢ Arquivo 04 gavetas – Patrimônio nº 1692; 4224; 5698; 6251
➢ Estante de aço com 06 prateleiras – Patrimônio nº 9616; 9657
➢ Ventilador de teto – Patrimônio nº 3170; 3171
➢ Ventilador – Patrimônio nº 6508
➢ Monitor – Patrimônio nº 033; 036; 058; 064; 084; 167; 4247; 4410; 4479; 4487;
4401; 4462; 4522; 4590; 4602; 4604; 4606; 4607; 4608; 4609; 4610; 4611; 4612;
4613; 4614; 4615; 4616; 4617; 4618; 4620; 4624; 4629; 4630; 4632; 4640; 4651;
4655; 4658; 4660; 4662; 4664; 4665; 4666; 4678; 4680; 4685; 4688; 4689; 4690;
4692; 4694; 5023; 5052; 5053; 5056; 5059; 5060; 5063; 5071; 5072; 5073; 5103;
5104; 5105; 5106; 5107; 5108; 5109; 5110; 5112; 5114; 5126; 5128; 5244; 5252;
5253; 5254; 5255; 5256; 5258; 5259; 5264; 5266; 5286; 5287; 5288; 5292; 5295;
5297; 5299; 5410; 5417; 5429; 5480; 5529; 5530; 5570; 5653; 5574; 5691; 5717;
5726; 5999; 6115; 6158; 6181; 6225; 6289; 6295; 6312; 6314; 7323; 7326; 8046;
8150; 8160; 8163; 8251; 8257; 8274; 8506; 8522; 8524; 8526; 8525; 8562; 10079;
10080; 10087; 10088; 10098; 10195; 11105; 11175; 12168; 12171; 12811; 12856;
100121; 100353; 10299; 12168; 12790; 12852; 97743; 100066; 100116; 100363;
100759
➢ Mesa professor – Patrimônio nº 4358
➢ Mesa em L – Patrimônio nº 10885; 13777; 13780
➢ Estufa para fotocopiadora – Patrimônio nº 4435
➢ Fotocopiadora Ricoh multifuncional – Patrimônio nº 4436
➢ Ar condicionado – Patrimônio nº 4481; 6055; 7360; 7447
➢ Ar condicionado 60.000 BTUS – Patrimônio nº 11259; 11260; 11474
➢ Impressora – Patrimônio nº 407; 408; 697; 698; 1583; 3011; 3044; 3430; 4483;
4687; 4698; 4945; 5036; 5067; 5088; 5120; 5242; 5285; 5399; 5418; 5471; 5067;
6155; 6282; 4483; 4945; 5036; 6346; 6970; 7108; 7191; 7193; 7196; 7199; 7200;
7193; 7195; 7196; 7199; 7200; 7108; 7199; 8094; 9050; 11555; 83831; 83827;
83690; 83830; 83836; 97826; 97825; 97826; 100206
➢ Digitadora – Patrimônio nº 5860; 13413
➢ Notebook – Patrimônio nº 100125
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➢ Relógio ponto digital – Patrimônio nº 5513; 7312
➢ Estabilizador – Patrimônio nº 0033; 0034; 0064; 0083; 3291; 4410; 4412; 4479;
4487; 4488; 4491; 4531; 4581; 4583; 4586; 4589; 4631; 4977; 5032; 5053; 5410;
5417; 5429; 5486; 5490; 5550; 5481; 5570; 5617; 5691; 5717; 5726; 6045; 6115;
6163; 6289; 6312; 8046; 8183; 8191; 8251; 8261; 8562; 9385; 10717; 10302;
13978; 100121; 11175; 12811; 12856
➢ Impressora Xerox Laser Phaser 3260 – Patrimônio nº 10031
➢ Nobreak 1200 VA bivolt auto – Patrimônio nº 10083; 10092
➢ Roteador – Patrimônio nº100721
➢ Medidor de distância – Patrimônio nº12787
➢ Receptor parabólica – Patrimônio nº7082;
➢ Forno industrial – Patrimônio nº 635; 4933
➢ Cafeteira Eletrolux – Patrimônio nº 4967
➢ Cafeteira Britania 220 v – Patrimônio nº 7300
➢ Cafeteira elétrica – Patrimônio nº 9513; 9690
➢ Cafeteira elétrica Eterny – Patrimônio nº 8938
➢ Fogão 04 bocas – Patrimônio nº 8939; 9698
➢ Fogão industrial – Patrimônio nº 634; 9509; 10829
➢ Longarina 03 lugares – Patrimônio nº 118; 5012; 5862; 6471; 6885; 7087; 7168;
7546; 9618; 10153; 14887; 14890; 14888; 14889; 14892; 14894; 14891
➢ Longarina 04 lugares – Patrimônio nº 6174; 12822; 12823; 12826; 12827; 12835;
14632
➢ Micro Sistem Philco - Patrimônio nº 5554
➢ Seladora – Patrimônio nº 6530
➢ Balança adulto – Patrimônio nº 6580; 6775
➢ Balança adulto digital – Patrimônio nº 6775; 11421
➢ Maca ginecológica – patrimônio nº 6589; 7056
➢ Maca hospitalar – Patrimônio nº 6421; 6590; 6701; 6733; 6768; 6811
➢ Carro de curativos – Patrimônio nº 9335
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➢ Geladeira – Patrimônio nº 6598;
➢ Bebedouro – Patrimônio nº 6736; 7039; 7737; 8118; 8850; 8851; 8973; 8974;
9949; 10167; 10168; 12186; 12979
➢ Forno de microondas 30 lts – Patrimônio nº 7339; 8852; 9556; 10849
➢ Bicicleta - Patrimônio nº 7254; 7261; 7265; 7267; 11764; 11763; 11769; 11775;
11778; 11780; 11787; 11789; 11770; 11788; 11792; 11793; 11767
➢ Conjunto circular colorido pré-escola – Patrimônio nº 7702
➢ Serra abre modelo DC 285k com bateria – Patrimônio nº 8440
➢ Tablet Samsung Galaxy tab 3, 7,00 – Patrimônio nº 8445; 8448; 8451; 8452;
8454; 8455; 8459; 8467; 8469; 8470; 8471; 8474; 8475; 8477; 8478; 8479; 8484;
8488; 8489; 8490; 8491; 8492; 8493; 8494
➢ Rádio – Patrimônio nº 5554
➢ Foco refletor Lum Flex altura regulável – Patrimônio nº 11625; 11630
➢ Biombo de chumbo odontológico – Patrimônio nº 14926
➢ Liquidificador – Patrimônio nº 12032
➢ Poltrona hospitalar Multimed Ouro – Patrimônio nº 13197; 13198
➢ Autoclave - Patrimônio nº 5505; 6873
➢ Nadadeira de mergulho Sprinter – Patrimônio nº 8435; 8436
➢ Ensiladora/forrageira Pecus 9004 – Patrimônio nº 106286
➢ Fiat Uno Mille - MHU1846
➢ Fiat Uno Mille – MJN9751
➢ Fiat Uno Mille – MDG2905
➢ Fiat Uno Mille – KCX5376
➢ Ford Courier – MIC8466
➢ Ford Cargo 815 – MIL1301
➢ Mercedez Benz 1313 – LZX8046
➢ Ford Fiesta – MKR0631
➢ Ford Fiesta – MMB0651
➢ Clio – MLZ4844
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➢ Space Fox – MHB6089
➢ Meriva – DPB3511
➢ Fiat Palio Attractive – MHS1821
➢ Renault Master Rontan – MKX1316
➢ Peugeot Boxer Adapta – MGU1747
➢ Corsa Hatch Maxx – MHC6326
➢ Fiat Ducato Minibus – MFB2338
➢ Ford Escort – CNW9322
➢ Kombi – MHQ4866
➢ Corsa Sedan – GWS4904
➢ Uno - KCX5379
➢ Renault/Master Rontanamb – MEC7887
➢ Trator New Holland 5630
➢ Motoniveladora G940 VOLVO 2008
➢ Rolo Compactador Dynapac CA15
➢ Tanque distribuidor de adubo orgânico líquido
➢ Ensiladora/Forrageira Pecus 9000
➢ Grade 20 discos
➢ Ensiladora Master
➢ Plantadeira
➢ Geladeira comercial
➢ Máquina de lavar industrial
➢ Carroceria para reparos elétricos
➢ 1239 lâmpadas de 70w
➢ 175 lâmpadas
➢ 86 lâmpadas
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➢ 13 lâmpadas
➢ 21 refletores de 50 w de led
➢ 12 refletores externos
➢ 29 lâmpadas
➢ 04 braços de 04 metros com luminárias
➢ 488 parafusos
➢ 73 abraçadeiras
➢ 1374 base para rele
➢ 04 chave magnética
➢ 05 Braços refletores
➢ 300 braços pequenos
➢ 01 mercúrio lâmpadas pequenas
➢ 1028 reatores de 70w
➢ 151 reatores de 150w
➢ 15 reatores 250w
➢ 05 reatores de 400 w
➢ 2358 foto células ruins
➢ 908 luminárias completas braço/cabeça
➢ Válvula reguladora para cilindro com fluxometro
➢ Cilindro de oxigênio médio
➢ 02 Focos de luz
➢ Cuba de pia sem bancada
➢ 03 Porta sabonete líquido
➢ 05 Cadeiras de rodas
➢ 40 impressoras
➢ Alguns itens estão tombados no patrimônio pelas características e não tem
numeração, outros são de utilização na rua como iluminação e decoração
que não tem número de patrimônio.
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Parágrafo Único. A autorização de que trata o caput deste artigo,
decorre do fato dos bens aqui identificados com o numero para a alienação e
itens sem identificação de patrimônio que serão acrescentados no leilão,
encontrarem-se em condição irrecuperável e antieconômica, caracterizando a
condição de inservíveis ao serviço público.
Art. 2º. Fica designada a Comissão para Avaliação de Bens do
Patrimônio Público Municipal para o estabelecimento de lotes e preços mínimos
considerando a avaliação do leiloeiro para elaboração do Leilão Público.
Art. 3º. Procedendo-se o primeiro leilão, os bens que não alcançarem
lance igual ou superior à sua avaliação considerados irrecuperáveis, serão
caracterizados como sucata e poderão ser doados a entidade sem fins lucrativos,
cadastrada no município, através de termo de doação e responsabilidade de
destinação.
Art. 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrario.

Garopaba/SC, 20 de outubro de 2021.

JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Lei no DOM/SC em 21/10/2021, de acordo com a Lei
Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009

LUIZ HENRIQUE CASTRO DE SOUZA
Secretário de Administração
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PORTARIA Nº. 1940/2021

Publicação Nº 3359866

PORTARIA N.º 1940, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1.701/2013 e alterações,
RESOLVE,
Art. 1º. EXONERAR, nos termos do art. 56, Inciso I da Lei Municipal n.º 1000/2005, ROBERTO FAGUNDES MARTINS, CPF nº. ***.***.03990, das funções do cargo de CHEFE DA DIVISÃO DE TESOURARIA, da Secretaria de Orçamento e Contabilidade a partir de 01/10/2021.
Art. 2º. Declarar a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no art. 54, inciso I, da Lei n.º 1000/2005.
Art. 3º. Esta Portaria tem seus efeitos retroativos a 01/10/2021.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 20 de Outubro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 21/10/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA Nº. 1941/2021

Publicação Nº 3359900

PORTARIA N.º 1941, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1.701/2013 e alterações,
RESOLVE,
Art. 1º NOMEAR, nos termos do art. 5º, da Lei n.º 1000/2005, ROBERTO FAGUNDES MARTINS, CPF n.º 124.277.039-90, para exercer o
cargo comissionado de COORDENADOR DE TESOURARIA da Secretaria de Orçamento e Contabilidade, com atribuições de: Coordenar e
executar o processo de registro contábil dos valores, atos e fatos econômicos, financeiros e tributários. E também atividades relativas ao
recebimento, pagamento e guarda de valores da Prefeitura Municipal, com funções junto ao Diretor Executivo de Tesouraria, a partir de
01/10/2021.
Art. 2º. Esta Portaria tem seus efeitos retroativos a 01/10/2021.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 20 de Outubro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 21/10/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA Nº. 1942/2021

Publicação Nº 3359901

PORTARIA N.º 1942, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1.701/2013 e alterações,
RESOLVE,
Art. 1º. EXONERAR, a pedido, nos termos do art. 56, Inciso II da Lei Municipal n.º 1000/2005, JULIANA LOBO CORREA, CPF nº. ***.***.08920, das funções do cargo de COORDENADOR DE MERENDA ESCOLAR, da Secretaria de Educação e Cultura a partir de 20/10/2021.
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Art. 2º. Declarar a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no art. 54, inciso I, da Lei n.º 1000/2005.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 20 de Outubro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 21/10/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA Nº. 1943/2021

Publicação Nº 3359903

PORTARIA N.º 1943, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
ENQUADRA A SERVIDORA QUE MENCIONA NO NOVO QUADRO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições, especialmente, as previstas no art. 49, II, IV e VI
da Lei Orgânica do Município e considerando o que ficou apurado no Processo Administrativo SMEC/RH N° 243/2021 e ainda o que consta
na Lei N° 1374, de 21 de dezembro de 2009 e alterações,
RESOLVE,
Art. 1º. Fica enquadrada, na forma prescrita na Lei Municipal n° 1.374, de 21 de dezembro de 2009, a servidora SABRINA BARTH, ocupante
do cargo de Professor com Licenciatura 40h, matrícula n.° 7283-01, no Grupo I, nível II, referência 1, com efeitos a partir de 01/10/2021.
Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 01/10/2021.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 20 de Outubro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 21/10/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.891 de 03/06/2015.

PORTARIA Nº. 1944/2021

Publicação Nº 3359904

PORTARIA N.º 1944, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
ENQUADRA A SERVIDORA QUE MENCIONA NO NOVO QUADRO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições, especialmente, as previstas no art. 49, II, IV e VI
da Lei Orgânica do Município e considerando o que ficou apurado no Processo Administrativo SMEC/RH N° 243/2021 e ainda o que consta
na Lei N° 1374, de 21 de dezembro de 2009 e alterações,
RESOLVE,
Art. 1º. Fica enquadrada, na forma prescrita na Lei Municipal n° 1.374, de 21 de dezembro de 2009, a servidora GISLAINE KELLI JOÃO,
ocupante do cargo de Professor com Licenciatura 40h, matrícula n.° 7457-14, no Grupo I, nível II, referência 1, com efeitos a partir de
01/10/2021.
Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 01/10/2021.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 20 de Outubro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 21/10/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.891 de 03/06/2015.
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Câmara Municipal
RESOLUÇÃO Nº 12 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359293

RESOLUÇÃO Nº 12 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
“Prorroga prazo da Resolução Nº 11/2021, que Dispõe sobre a Comissão Especial que irá tratar do PL 88/2021 que cria o Instituto Municipal
do Meio-Ambiente (IMAG)”.
NILTON BATISTA RAUPP, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Garopaba, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições
legais que lhe confere o Regimento Interno, a Lei Orgânica Municipal, e demais a legislação em vigor, faz saber a todos os habitantes do
Município de Garopaba, que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte,
RESOLUÇÃO:
Art. 1º Fica prorrogado por mais 45 (quarenta e cinco) dias o prazo para a Comissão Especial que irá tratar do PL 88/2021 que cria o Instituto Municipal do Meio-Ambiente de Garopaba (IMAG), criada pela Resolução Nº 11 de 29 de setembro de 2021, a qual tem por objetivo
obter esclarecimentos e contribuir com o planejamento das atividades a serem desenvolvidas pelo Instituto. Tendo em vista a conclusão dos
trabalhos e apresentação de proposta ao Plenário.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 20 de outubro de 2021.
Nilton Batista Raupp
Presidente
Câmara Municipal de Garopaba
Publicada a presente Resolução nº 12/2021, na Galeria da Câmara Municipal de Garopaba, aos 20 dias do mês de outubro de 2021.
Publicada a presente Resolução nº 12/2021 no DOM/SC em ____/____/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.
Ivaldo da Silva Lobo Filho
Secretário
Câmara Municipal de Garopaba

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Garopaba - IPREGOBA
RESOLUÇÃO 03/2021 - COMITÊ DE INVEST. IPREGOBA

Publicação Nº 3358702

RESOLUÇÃO N°. 003/2021
Aprova a Ata da Sessão Ordinária do COMITÊ DE INVESTIMENTOS, realizado em 28/06/20211 e dá outras providências.
O Presidente do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Garopaba – IPREGOBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1.665, de 17 de outubro de 2012, art. 3º da Portaria MPS/GM nº
519/2011; Portaria MPS nº 170/2012; Orientação Normativa SPS nº 02, de 31 de março de 2009, art. 15°, inciso III e art. 9º da Lei Federal
nº 9.717/1998, torna público que o Comitê de Investimentos do IPREGOBA aprovou e promulgou a seguinte,
RESOLUÇÃO
Art. 1° - Fica aprovada a Ata da Sessão Ordinária realizada em 28/06/2021.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 09 de setembro 2021.
Fabio de Souza
Presidente do Comitê de Investimentos – IPREGOBA
Publicada a presente Resolução, no DOM/SC, em 21/10/2021, de acordo com a
Lei Municipal nº 1.326 de 10/08/2009.
Lorena Bernardo de Abreu
Diretora Executiva do IPREGOBA
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Garuva
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO FMS Nº 014/2021
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Publicação Nº 3359122
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BFBD1CC178A545C95D8F49EF457128B4AC24F601

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório FMS nº 014/2021
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo de julgamento: Menor Preço por item
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais médico-hospitalar, com entrega de forma parcelada, para suprir as necessidades das
Unidades de Saúde do Município na prestação de serviços aos usuários do Sistema Único de Saúde.
Abertura dos Envelopes de proposta e entrega das amostras dos itens solicitados será no dia 09/11/2021 às 09:10 horas na Sala de Licitações desta Prefeitura.
A fase de lances verbais será agendada para outra data, após a análise das amostras pela Comissão de Amostras, nomeada através da
Portaria nº 220/2021.
O Edital completo está disponível para consulta e retirada no site www.garuva.sc.gov.br.
GARUVA, 20 de outubro de 2021.
Rodrigo Adriany David
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO PMG Nº 034/2019 - 4
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Publicação Nº 3358197

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 941647589D90E076098C83011DE54F0CEB382E73

CONTRATO PMG N° 034/2019 - 4
Processo PMG Nº 067/2019 – Pregão Presencial
CONTRATANTE: Município de Garuva
CONTRATADA: Rhonda Monitoramento Ltda
CNPJ: 07.718.751/0001-97
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento de sensores IVP (Infravermelho Presencial),
para os prédios públicos municipais, conforme memorial descritivo em anexo.
OBJETO ADITIVO: adição de 39 (trinta e nove) pontos de monitoramento
VALOR DO ADITIVO: R$ 494,10 (quatrocentos e noventa e quatro reais e dez centavos)
DATA DE ASSINATURA: 08/10/2021
RODRIGO ADRIANY DAVID
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO PMG Nº 051/2021 - 1
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Publicação Nº 3358487

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8F637164655D377B5637E171D6F6527CC6F35E58

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO PMG N° 0051/2021 - 1
MODALIDADE: Pregão - Processo PMG nº 045/2021
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CONTRATANTE: Prefeitura Municipal
CONTRATADA: LR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 10.459.491/0001-97
OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de veículos automotor de transporte de passageiros novos, zero KM, ano de fabricação 2021 – modelo
2021 ou superior - conforme as especificações constantes no Termo de Referência anexo.
OBJETO ADITIVO: Adição de 1 (um) automóvel tipo hatch (item 01).
VALOR DO ADITIVO: R$ 71.400,00 (setenta e um mil e quatrocentos reais)
DATA DE ASSINATURA: 20/10/2021
RODRIGO ADRIANY DAVID
Prefeito Municipal

PROCESSO SELETIVO Nº 018/2021 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - GABARITO PRELIMINAR

Publicação Nº 3358268

GABARITO PRELIMINAR- EDITAL 018/2021- PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL
QUESTÃO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ALTERNATIVA
D
D
C
A
A
C
C
B
D
B

LUCILEIDE DE FÁTIMA BUENO FELDHAUS
Secretária Municipal de Educação e Cultura
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Gaspar
Prefeitura
AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021

Publicação Nº 3359446

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BF3C4E8A75BC50CA64B91BDF3AA10A71A0A940B3

MUNICÍPIO DE GASPAR/SC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 159/2021
AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021
OBJETO: Registro de Preços para futuras aquisições de Reagentes e Vidrarias. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: A partir das 08h00min do
dia 22/10/2021.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Às 09h00min do dia 04/11/2021.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h30min do dia 04/11/2021.
LOCAL Portal de Licitações Compras BR, no endereço eletrônico www.comprasbr.com.br. Íntegra do Edital nos sites: www.gaspar.sc.gov.br
e www.comprasbr.com.br.
Gaspar (SC), 20/10/2021.
CLEVERTON JOÃO BATISTA
Diretor-Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2021 PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 034/2021

Publicação Nº 3359320

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2021
Pregão Eletrônico nº 034/2021.
OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS E LÂMPADAS.
Da especificação dos vencedores:
Fornecedor
AGUIA DOURADA COMERCIO E SERVICOS LTDA
ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E
COSMETICOS LTDA
LUIZ CESAR CARDOSO ME
T. J. L. COMERCIO & ATACADO EIRELI

CNPJ
39.960.118/0001-05
42.159.894/0001-07
05.620.939/0001-72
11.132.334/0001-35

VALOR GLOBAL
R$ 1.786.536,41
R$ 352.833,85
R$ 116.705,32
R$ 89.527,00

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gaspar (CNPJ n° 83.102.244/0001/02).
Fundação Municipal de Esporte e Lazer (CNPJ Nº 05.322.930/0001-85).
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (CNPJ Nº 82.636.028/0001-84).
Fundo Municipal de Saúde de Gaspar (CNPJ Nº 11.436.906/0001-70)
Gaspar/SC, 20 de Outubro de 2021.
JORGE LUIZ PRUCINIO PEREIRA Secretário Municipal da Fazenda e Gestão Administrativa RONI JEAN MULLER Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Esporte e Lazer(FME) LUIS CARLOS SPENGLER FILHO Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos ANDRE PASQUAL
WALTRICK Secretário Municipal de Agricultura e Aquicultura EMERSON ANTUNES Secretário Municipal de Educação CLEVERTON JOÃO
BATISTA Diretor-Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) SILVANIA JANOELO DOS SANTOS Secretária Municipal de Saúde PABLO RICARDO FACHINI Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Renda e Turismo JEAN ALEXANDRE DOS
SANTOS Secretário Municipal de Planejamento Territorial PABLO RICARDO FACHINI Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico,
Renda e Turismo JOSILENE CRISTINA CASANOVA Chefe de Gabinete Interina SALÉSIO ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO Secretário Municipal de
Assistência Social

MUNICÍPIO DE GASPAR/SC EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 148/2018

Publicação Nº 3358413

MUNICÍPIO DE GASPAR/SC
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO
DO CONTRATO Nº 148/2018
Início da vigência: 05/10/2021. Vencimento: 04/10/2022. Credenciamento: nº 09/2018. Objeto: Regulamenta a renovação, por 12 (doze)
meses, do presente credenciamento para prestação de serviços de exames de imagem. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Gaspar
(CNPJ n° 11.436.906/0001-70). Contratado: Clinica Radiologica Imagem Ltda (CNPJ n° 06.345.978/0001-71).
Gaspar/SC, 27 de setembro de 2021.
SILVÂNIA JANOELO DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde
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PORTARIA Nº 7.085, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021. DESIGNA ANDERSON REINERT PARA ATUAR COMO FISCAL
DO CONTRATO N.º 115/2021

Publicação Nº 3359087

PORTARIA Nº 7.085, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021.
DESIGNA ANDERSON REINERT PARA ATUAR COMO FISCAL DO CONTRATO N.º 115/2021.
JOSIELI CRISTINA CASANOVA, Chefe de Gabinete do Município de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e
em observância ao disposto no Decreto nº 7.889, de 05 de fevereiro de 2018, e no Decreto nº 8.092, de 26 de abril de 2018,
RESOLVE:
Art. 1º Designar, a partir de 07 de outubro de 2021, o servidor ANDERSON REINERT, inscrito no CPF sob o nº 007.229.909-60, ocupante do
cargo de Superintendente do Belchior, para atuar como Fiscal do Contrato n.º 115/2021, firmado entre o Município de Gaspar e a empresa
CENTRO MÉDICO ANJO DA GUARDA LTDA.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 07 de outubro de 2021.
Gaspar, 13 de outubro de 2021.
JOSIELI CRISTINA CASANOVA
Chefe de Gabinete

PORTARIA Nº 7.089, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021. ALTERA A PORTARIA Nº 6.557, DE 20 DE NOVEMBRO DE
2020, QUE NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO – COA
DO MUNICÍPIO DE GASPAR

Publicação Nº 3359066

PORTARIA Nº 7.089, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
ALTERA A PORTARIA Nº 6.557, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2020, QUE NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO
E ACOMPANHAMENTO – COA DO MUNICÍPIO DE GASPAR.
EMERSON ANTUNES, Secretário Municipal de Educação do Município de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela Lei Complementar nº 80, de 02 de agosto de 2017;
Considerando o Decreto Municipal nº 9.595, de 1º de outubro de 2020, em especial o artigo 16;
RESOLVE:
Art. 1º Fica alterado o inciso IV, do artigo 1,º da Portaria nº 6.557, de 20 de novembro de 2020, passando a vigorar com a seguinte redação:
IV - BRUNA ELOISA BASEI, representante da Secretaria Municipal de Educação;
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 19 de outubro de 2021.
Gaspar, 19 de outubro de 2021.
EMERSON ANTUNES
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 7.090, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021. DESIGNA GUSTAVO LINDNER FOPPA PARA ATUAR COMO
FISCAL DO CONTRATO N.º 120/2020

Publicação Nº 3359119

PORTARIA Nº 7.090, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
DESIGNA GUSTAVO LINDNER FOPPA PARA ATUAR COMO FISCAL DO CONTRATO N.º 120/2020.
JEAN ALEXANDRE DOS SANTOS, Secretário Municipal de Planejamento Territorial, no uso de suas atribuições legais, e em observância ao
disposto no Decreto nº 7.889, de 05 de fevereiro de 2018, e no Decreto nº 8.092, de 26 de abril de 2018,
RESOLVE:
Art. 1º Designar, a partir de 16 de novembro de 2020, GUSTAVO LINDNER FOPPA, inscrito no CPF sob o nº 076.170.149-45, ocupante do
cargo de Diretor de Cadastro e Geoprocessamento, para atuar como fiscal do Contrato n.º 120/2020, firmado entre o Município de Gaspar
e a empresa PÚBLICA INFORMÁTICA LTDA.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 16 de novembro de 2020.
Gaspar, 20 de outubro de 2021.
JEAN ALEXANDRE DOS SANTOS
Secretário Municipal de Planejamento Territorial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 091/2020 CREDENCIAMENTO FMS
N° 001/2020 EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 2099/2020

Publicação Nº 3358451

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 091/2020
CREDENCIAMENTO FMS N° 001/2020
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
DO CONTRATO Nº 2099/2020
Início da vigência: 13/10/2021. Vencimento: 12/10/2022. Credenciamento nº 001/2020. Objeto: Promove a renovação, por 12 (doze)
meses, do presente credenciamento de entidades públicas, filantrópicas e/ou privadas prestadoras de serviços de saúde para realização
de consultas e procedimentos com finalidade diagnóstica ou cirúrgica, hospitalar, e ambulatorial, de média e alta complexidade, conforme especificações contidas no Edital de Credenciamento nº 01/2020 e no Projeto Básico. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(11.436.906/0001-70). Contratado: ISABELA BUSSOLO (CNPJ n° 35.047.580/0001-57).
Gaspar/SC, 27 de setembro de 2021.
SILVÂNIA JANOELO DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 160/2020 CREDENCIAMENTO FMS
N° 002/2020 EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20111/2020

Publicação Nº 3358443

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 160/2020
CREDENCIAMENTO FMS N° 002/2020
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
DO CONTRATO Nº 20111/2020
Início da vigência: 23/10/2021. Vencimento: 22/10/2022. Credenciamento nº 002/2020. Objeto: Promove a renovação, por 12 (doze)
meses, do presente Credenciamento de entidades públicas, filantrópicas e/ou privadas prestadoras de serviços de saúde para realização
de consultas e procedimentos com finalidade diagnóstica ou cirúrgica, hospitalar, e ambulatorial, de média e alta complexidade, conforme especificações contidas no Edital de Credenciamento nº 02/2020 e no Projeto Básico. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(11.436.906/0001-70). Contratado: SBA CLÍNICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (CNPJ N° 29.973.048/0001-68).
Gaspar/SC, 27 de setembro de 2021.
SILVÂNIA JANOELO DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 33/2021 EXTRATO DO CONTRATO N° 126/2021

Publicação Nº 3359148

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221/2021
Dispensa de Licitação nº 33/2021
Extrato do Contrato n° 126/2021
INÍCIO DA VIGÊNCIA: 18/10/2021. VENCIMENTO: 16/04/2022. OBJETO: Contratação de empresa para realização de reforma emergencial
das instalações elétricas do CDI Deputado Francisco Mastella, conforme necessidade apontada em laudo técnico da Secretaria Municipal de
Educação. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gaspar (CNPJ n° 83.102.244/0001/02). CONTRATADA: Bornhausen Engenharia Elétrica
LTDA (CNPJ n° 38.708.853/0001-55). VALOR TOTAL JULGADO: R$ 14.332,00 (quatorze mil e trezentos e trinta e dois reais). BASE LEGAL:
Art. 24, IV, da Lei 8.666/93.
Gaspar/SC, 18 de outubro de 2021.
Emerson Antunes
Secretário Municipal de Educação
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Governador Celso Ramos
Prefeitura
ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TOMADA DE PREÇOS 73/2021

Publicação Nº 3359288

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) FC6381E4D2D9A6598FA129CD3787817EFD8D7686

ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DA TOMADA DE PREÇOS 73/2021
PROCESSO: 73/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NA RUA ROSENDO JOAQUIM SAGAS, LOTEAMENTO PALMAS DO ARVOREDO, NO BAIRRO DE PALMAS NO MUNICÍPIO DE
GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 895907/2019/CAIXA, FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DA
CIDADANIA/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
EMPRESAS HABILITADAS:
CONSTRUTORA JT LTDA - ENQUADRADA NOS BENEFÍCIOS DA LEI 123/06 POR SER MICROEMPRESA
TFI ENGENHARIA LTDA - ENQUADRADA NOS BENEFÍCIOS DA LEI 123/06 POR SER MICROEMPRESA
NA DATA E HORÁRIO MARCADOS PARA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, INICIOU-SE A SESSÃO COM A ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS DAS LICITANTES HABILITADAS. NÃO HOUVE REPRESENTANTE PRESENTE. PASSOU-SE AS PROPOSTAS À RÚBRICA
POR PARTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. A COMISSÃO ANALISOU AS PROPOSTAS.
NO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS A COMISSÃO JULGOU AS EMPRESAS COMO CLASSIFICADAS NO CERTAME, POIS ATENDERAM A TODOS
OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO EDITAL E AS PROPOSTAS SE ENCONTRAM DENTRO DO VALOR PERMITIDO PELO MESMO.
1ª – CLASSIFICADA EMPRESA CONSTRUTORA JT LTDA:
VALOR TOTAL DE R$ 494.307,72 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).
1ª – CLASSIFICADA EMPRESA TFI ENGENHARIA LTDA:
VALOR TOTAL DE R$ 541.065,61 (QUINHENTOS E QUARENTA E UM MIL SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS).
ASSIM, POR TER OFERTADO O MENOR VALOR TOTAL E TER ATENDIDO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, SAGRA-SE
VENCEDORA A EMPRESA 1ª CLASSIFICADA NO CERTAME CONSTRUTORA JT LTDA.
POR SER VERBA PROVENIENTE DE RECURSOS FEDERAIS ESTA COMISSÃO SOLICITA A RENÚNCIA EXPRESSA A RECURSO DAS PROPOSTAS
PARA QUE TÃO LOGO SEJA HOMOLOGADO O CERTAME. ASSIM, ENCERRA-SE O PRESENTE JULGAMENTO.
Governador Celso Ramos, 14 de Outubro de 2021.
NAIM JOSE ZIEGLER
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
SHEILA ÁVILA FERREIRA CUNHA
MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PEDRO MANOEL SIQUEIRA FILHO
MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ALEXSANDRO MANOEL PORTO
MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RAFAEL VANDO COSTA
MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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CONTRATO N° 027/2021 - QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS, E A
EMPRESA CONSTRUTORA JT LTDA, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NA RUA ROSENDO
JOAQUIM SAGAS

Publicação Nº 3359279

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) FC6381E4D2D9A6598FA129CD3787817EFD8D7686

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONTRATO N° 027/2021
TERMO DO CONTRATO Nº 027/2021, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
GOVERNADOR CELSO RAMOS, E A EMPRESA
CONSTRUTORA JT LTDA, TENDO POR
OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARA
EXECUÇÃO
DOS
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE
CONVIVÊNCIA DO IDOSO NA RUA ROSENDO
JOAQUIM SAGAS, LOTEAMENTO PALMAS DO
ARVOREDO, NO BAIRRO DE PALMAS NO
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC
REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº
895907/2019/CAIXA,
FIRMADO
JUNTO
AO
MINISTÉRIO DA CIDADANIA/CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL EM CONFORMIDADE COM O EDITAL E
SEUS ANEXOS, REFERENTE A TOMADA DE
PREÇOS N. 073/2021, PROCESSO Nº 073/2021.

O Município de Governador Celso Ramos, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
a Praça 06 de novembro, Centro – 01. CNPJ/MF Nº. 82.892.373/0001-89, daqui por diante
denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu representante Legal Sr.
MARCOS HENRIQUE DA SILVA, Prefeito Municipal, e de outro lado a empresa
CONSTRUTORA JT LTDA estabelecida a Rua/Av. Ganchos, nº 531, Ganchos do Meio,
Governador Celso Ramos/SC, inscrita sob o CNPJ/MFNº. 41.969.143/0001-93, daqui por
diante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo (s) Senhor (a) JOÃO JORGE
DA SILVA, inscrito (a) sob o CPF N. 059.511.649-31 , portador (a) do RG n° 4941568, firmam
o presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
1.1 O presente contrato vincula-se a Tomada de Preços 073/2021 e à proposta vencedora,
sujeitando-se o CONTRATANTE e o CONTRATADO à Lei nº 8.666/93 e subsidiariamente ao
Código Civil e Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1 Os serviços objetos do presente certame deverão ser executados conforme as
1/11
Endereço: Praça 6 de Novembro n.º 01, Bairro Ganchos do Meio, CEP 88190-000 - Fone (48) 3262-0141/1811
Governador Celso Ramos/SC
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
especificações contidas neste Edital, obedecendo rigorosamente às descrições que compõem
esta Tomada de Preços, assim como as Normas Técnicas vigentes. Casos omissos deverão
ser formalmente comunicados à fiscalização.
2.2 O prazo para execução total dos serviços será de até 10 (dez) meses em conformidade
com o cronograma físico financeiro respectivo, a contar da emissão de Autorização de
Execução de Serviços. O prazo poderá ser prorrogado através de Autorização do Setor
responsável e devidamente justificado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO
3.1 O presente Contrato tem por objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO
IDOSO NA RUA ROSENDO JOAQUIM SAGAS, LOTEAMENTO PALMAS DO ARVOREDO, NO
BAIRRO DE PALMAS NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC REFERENTE AO
CONTRATO DE REPASSE Nº 895907/2019/CAIXA, FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DA
CIDADANIA/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme quantidades, condições e
especificações descritas na Tomada de Preços e seus anexos.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 - O crédito necessário ao atendimento das despesas da presente licitação correrá à
conta do Contrato de Repasse nº 895907/2019/CAIXA, firmado entre o Município e a Caixa
Econômica Federal e do Orçamento do Município de Governador Celso Ramos, por meio
dos órgãos da administração direta e indireta.
Unidade
08.04
08.04

Projeto/Atividade
1.013
1.013

Elemento de Despesa
4.4.90.51.99.00.00.00 (106)
4.4.90.51.99.00.00.00 (107)

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR
5.1 -Pelo objeto descrito na Cláusula Terceira deste Contrato, o CONTRATANTE pagará ao
CONTRATADO, o valor total de R$: 494.307,72 (quatrocentos e noventa e quatro mil
trezentos e sete reais e setenta e dois centavos) conforme quadro de quantidades e preços
unitários anexos, parte integrante da proposta;
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE
6.1 - Os preços contratados somente poderão ser alterados, excepcionalmente, em conformidade
com o disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
6.2 - Os preços serão fixos e irreajustáveis, pelo período de 12 (doze) meses.
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6.3 - Os preços dos serviços a executar e que não estiverem em atraso no cronograma físico, serão
reajustados anualmente, a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da contratação, pela
variação ocorrida desde a entrega dos envelopes, utilizando o índice da coluna 35 do Custo Nacional
da Construção Civil e Obras Públicas – Edificação da FGV, mediante a aplicação da seguinte
fórmula:

R = valor do reajuste procurado;
V = valor contratual do item a ser reajustado;
Io = índice inicial – índice da coluna 35 do Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas –
Edificação da FGV do mês anterior ao da entrega dos envelopes;
I = índice relativo à data do reajuste – índice da coluna 35 do Custo Nacional da Construção Civil e
Obras Públicas – Edificação da FGV do mês anterior ao mês em que o contrato completar um ano
da contratação ou nos anos subsequentes.

6.3.1. As etapas que estiverem em atraso por culpa do contratado no momento do reajuste, não
sofrerão alteração dos preços.
6.4 - Os preços contratados somente poderão ser alterados, excepcionalmente, em conformidade
com o disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
6.5 - Os preços serão fixos e irreajustáveis, pelo período de 12 (doze) meses.
6.6 - Os preços dos serviços a executar e que não estiverem em atraso no cronograma físico, serão
reajustados anualmente, a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da contratação, utilizando
o índice da coluna 35 do Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas – Edificação da FGV.

6.6.1. As etapas que estiverem em atraso por culpa do contratado no momento do reajuste, não
sofrerão alteração dos preços.
CLÁUSULA SÉTIMA– DO PRAZO E DA VIGÊNCIA
7.1 - O prazo para execução total dos serviços será de até 10 (dez) meses em conformidade
com o cronograma físico financeiro respectivo, a contar da emissão de Autorização de
Execução de Serviços. O prazo poderá ser prorrogado através de Autorização do Setor
responsável e devidamente justificado.
7.2 - A vigência do contrato inicia com a assinatura do referido instrumento, a partir da emissão
da ordem de serviço, e estende-se por até 10 (dez) meses. O prazo poderá ser prorrogado com
a Autorização do Setor responsável e devidamente justificado através de termo aditivo.
7.3 - O andamento dos serviços seguirá rigorosamente o cronograma físico-financeiro,
apresentado pela CONTRATADA, na sua proposta.
7.4 - Concluída a obra, em 15 (quinze) dias, após a comunicação escrita da CONTRATADA,
será firmado pelas partes o Termo de Recebimento Provisório.
7.5 - O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 60 (sessenta) dias após a comprovação de
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que o objeto foi executado na forma estipulada neste contrato, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes.
7.6 - Qualquer eventual prorrogação de prazo contratual, somente poderá ocorrer nos termos
do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações introduzidas pela Lei nº 8.883 de 08.06.94.
CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO
8.1 -A Contratada não poderá subcontratar os serviços contratados, salvo quanto aos itens
que, por sua especialização, requeiram o emprego de firma ou profissionais especialmente
habilitados e desde que haja prévia permissão do Contratante, por escrito, antes da assinatura
do Contrato.
8.2 -Na hipótese de subcontratação os pagamentos serão efetuados à Contratada, conforme
estabelecido na Cláusula Décima, competindo a esta a responsabilidade exclusiva de pagar a
subcontratada pela subcontratação ajustada.
CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
9.1 - Os serviços serão fiscalizados pelo Departamento Técnico da Secretaria Municipal de
Planejamento, a quem caberá:
I. Verificar se os serviços executados estão de acordo com as especificações contidas no
Edital e seus anexos;
II.

Verificar a entrega das medições para pagamento das faturas;

III. Receber mensalmente, verificar e avaliar o Diário de Obras o qual deverá ser copiado e
remetido ao órgão superior;
IV. Solucionar problemas executivos;
V. Participar de todos os atos que se fizerem necessários à fiel execução dos serviços
contratados.
VI. O Departamento Técnico da Secretaria Municipal de Planejamento, responsável pela
fiscalização dos serviços, objeto desta Tomada de Preços, poderá solicitar da empresa
contratada o afastamento de qualquer empregado cuja atuação e permanência no serviço
prejudique a execução dos trabalhos, ou cujo comportamento seja julgado inconveniente,
obrigando-se a declarar os motivos desta decisão.
VII. A empresa contratada será obrigada a readequar, às suas expensas, no todo ou em parte,
os serviços que não estiverem em conformidade com a solicitação feita pela Secretaria
Municipal de Planejamento.
VIII. Aceitos os serviços, a responsabilidade da contratada pela qualidade, correção e
segurança nos trabalhos, subsiste na forma da Lei.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO
10.1 - Os serviços executados serão pagos mediante aprovação pela fiscalização das medições
que deverão ser apresentadas a cada 15(quinze) dias e com a aprovação do órgão responsável
pela disponibilização do recurso.
10.2 - O pagamento dos serviços será feito pelo Município de Governador Celso Ramos, com
prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da comprovação da regularidade da
documentação fiscal apresentada e respectiva emissão da Nota Fiscal referente ao período e á
medição.
10.2.1 - Deverá vir especificado e separado na nota fiscal os valores que se referem á mão de
obra e os que se referem ao material empregado na execução para a devida incidência dos
impostos.
10.3- Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da nota fiscal/fatura, o documento
será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de nota de correção, não
devendo ser computado esse intervalo de tempo, para efeito de qualquer reajuste ou atualização
do valor contratado.
10.4- Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades e obrigações
advindas da execução dos serviços prestados, nem implicará em aceitação dos serviços em
desacordo com o previsto nesta Tomada de Preços e seus anexos.
10.5- O Município poderá sustar o pagamento da nota fiscal/fatura, nos seguintes casos:
a. Paralisação dos serviços por parte da CONTRATADA, até o reinício.
b. Execução defeituosa dos serviços até que sejam refeitos ou reparados.
c. Existência de qualquer débito para com o Município até que seja efetivamente pago ou
descontado de eventuais créditos que a CONTRATADA tenha perante o Município.
d. Não atendimento de qualquer obrigação contratual ou exigências da Fiscalização do
Município.
e. No pagamento será efetuada a retenção na fonte dos tributos devidos na forma da legislação,
em especial o INSS e ISS.
10.6- A contratada deverá apresentar, obrigatoriamente, junto com a Nota Fiscal, no original ou
em fotocópia autenticada, comprovante de recolhimento referente ao FGTS e INSS.
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NOTA:Para as empresas, cujos produtos e serviços estejam enquadrados nos códigos da
Classificação Nacional de Atividades Econômicas-CNAE, descritos no Anexo único dos
Protocolos ICMS 42 de 03/07/2009 e ICMS 82 de 26/03/2010, que estabelece a
obrigatoriedade da utilização da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) em substituição a Nota Fiscal,
modelo 1 ou 1-A, estas deverão se adequar ao disposto nos referidos protocolos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES E REAJUSTAMENTO
11.1 - As alterações deste contrato serão processadas nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE
12.1 -O CONTRATANTE reserva-se o direito de uso das seguintes prerrogativas, naquilo que
for pertinente a este Contrato:
I - modificá-lo unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público,
respeitados os direitos do CONTRATADO;
II - rescindi-lo unilateralmente, nos casos especificados no inciso I a XII e XVII do artigo 78 da
Lei 8.666/93;
III -fiscalizar lhe a execução;
IV -aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES
13.1- As empresas que não cumprirem as obrigações assumidas na fase licitatória e/ou de
execução do contrato estão sujeitas às seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária, não superior a 2 (dois) anos, aplicada segundo a natureza e a gravidade
da falta cometida; e
d) Declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública.
13.2- A advertência será emitida pela Administração, quando o contratado descumprir qualquer
obrigação.
13.3- A multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega ou execução do
contrato, de acordo com as alíquotas a seguir:
a) 0,33 % (zero, trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto ou execução de
serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove,
nove por cento);
b) 10 % (dez por cento) em caso de não entrega do objeto ou não conclusão do serviço ou rescisão
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do contrato por culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente;
c) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula
do contrato, exceto prazo de entrega;
13.3.1- O valor da multa e/ou custas de depósito será deduzido dos créditos ou garantias da
empresa, ou cobrado administrativa ou judicialmente.
13.3.2- Sempre que a multa ultrapassar os créditos da contratada e/ou garantias, o valor excedente
será encaminhado à cobrança extrajudicial ou judicial.
13.3.3- O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do serviço.
13.3.4- A multa será aplicada quando o atraso for superior a cinco dias.
13.3.5- A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades.
13.4- A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações e/ou contratos, ficando
suspenso o seu registro cadastral no Cadastro Geral de Fornecedores do Município de Governador
Celso Ramos, de acordo com os prazos a seguir:
a) Por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a
empresa permanecer inadimplente;
b) Por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta
após a abertura e antes do resultado do julgamento;
c) Por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a retirar a autorização de
fornecimento ou assinar o contrato;
d) Por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da
autorização de fornecimento e/ou do contrato;
e) Por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração
dos objetivos da licitação;
f) Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas
licitações;
g) Até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no
item anterior.
13.4.1- A penalidade de suspensão aplicada pela Administração, publicada no Diário Oficial do
Estado, implicará na suspensão da fornecedora junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do
Município de Governador Celso Ramos.
13.4.2- A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência.
13.5- A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Prefeito do município de Governador Celso
Ramos.
13.5.1- A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que
determinaram a punibilidade ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a
aplicou.
13.5.2- A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública.
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13.6- As empresas que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou
que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção do
registro no Cadastro Geral de Fornecedores do do Município de Governador Celso Ramos, estarão
sujeitas às seguintes penalidades:
a) Suspensão temporária do Certificado de Cadastro de Fornecedores - CCF ou da obtenção do
registro, por até 5 (cinco) anos na modalidade de pregão e até 2 (dois) anos para as demais
modalidades, dependendo da natureza e gravidade dos fatos; e
b) Declaração de inidoneidade, nos termos do artigo anterior.
13.7- As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou
profissionais que:
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos; e
b) Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação.
13.8- Compete à Comissão de Licitação ou ao Pregoeiro a indicação das penalidades previstas
neste Regulamento, cuja aplicação dependerá da homologação da autoridade competente do
órgão ou entidade.
13.9- É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste
edital, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, que será dirigido à
autoridade competente do órgão ou entidade.
13.10- As penalidades aplicadas serão registradas na Prefeitura de Governador Celso Ramos, no
Cadastro Geral de Fornecedores do Município de Governador Celso Ramos.
13.10.1- Homologadas e publicadas as penalidades, a Administração as encaminhará ao Cadastro
Geral de Fornecedores do Município de Governador Celso Ramos, para registro.
PARÁGRAFO ÚNICO - As multas pecuniárias aqui estabelecidas serão recolhidas através de
pagamento de boleto gerado pela Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos em nome da
empresa penalizada.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14.1 -A CONTRATADA se obriga a prestar as seguintes tarefas:
I. Executar os serviços de acordo com as especificações contidas no Edital e seus anexos,
assim como as normas técnicas vigentes.
II. Cumprir fielmente o que estabelece o contrato de forma que os serviços a serem executados
mantenham as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
III. Possuir anotação diária das atividades e fatos ocorridos na obra no Diário e/ou Livro de
Obras e entregá-lo mensalmente ao fiscalizador até a data que o mesmo estipular.
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IV.Realizar registro fotográfico da execução dos serviços. Registrar o antes e depois de cada
local de execução dos serviços e entregar juntamente com as anotações diárias.
V. Emitir a ART/RRT(Registro ou Anotação de Responsabilidade Técnica) de Execução da
Obra quando a mesma iniciar e entrega-la no setor responsável pela fiscalização.
VI.Todas as ferramentas e instrumentos necessários à manutenção deverão ser fornecidos
pela CONTRATADA.
VII. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou de materiais empregados pela CONTRATADA;
VIII. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas, decorrentes de
danos, seja por culpa sua ou qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se,
igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que
lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do presente Contrato;
IX. Em nenhuma hipótese, veicular publicidade acerca dos serviços executados ao
CONTRATANTE, a não ser que haja prévia e expressa autorização.
X. Submeter-se à fiscalização por parte do CONTRATANTE, acatando as determinações e
especificações contidas na Planilha Orçamentária, Projetos e Memorial Descritivo;
XI. Atender prontamente as instruções expedidas pelo CONTRATANTE para a execução dos
serviços, especialmente no que pertence à metodologia a ser adotada e às demais questões
administrativas que forem suscitadas;
XII. Não se obrigar perante terceiros, dando o presente contrato como garantia ou compensar
direitos de créditos decorrentes da execução dos serviços ora pactuados em operações
bancárias e/ou financeiras, sem prévia autorização expressa do CONTRATANTE.
XIII. Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas decorrentes de salários, encargos
sociais, horas-extras, impostos, bem como quaisquer acidentes de que possam ser vítimas os
seus empregados quando em serviço, e por tudo quanto à legislação vigente lhes assegure,
inclusive férias, aviso prévio, indenização e quaisquer outros direitos.
XIV. Fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE, os comprovantes de recolhimento das
obrigações trabalhistas e previdenciárias de seus empregados e nota fiscal do serviço do
presente.
XV. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo
prontamente a todas as reclamações;
XVI. Atentar para as normas de segurança nas dependências do CONTRATANTE, devendo
apresentar seus operários devidamente identificados por meio de crachás e/ou uniformizados;
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
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15.1 - A CONTRATANTE se obriga a prestar as seguintes tarefas:
I. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;
II.

Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho;

III. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio de servidor
devidamente designado;
IV. Atestar e efetuar o pagamento das medições correspondentes ao objeto deste Contrato.
V. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA;
VI. Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do objeto, em especial quanto ao
acompanhamento e fiscalização do objeto e à aplicação de sanções à CONTRATADA;
VII. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA;
VIII. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
serviços dentro das normas contratadas;
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS HIPÓTESES DE RECISÃO
15.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77 a 79 da Lei
8666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
I. A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições ora pactuadas, acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor do contrato.
II. A CONTRATADA se obriga a utilizar de forma privativa e confidencial, os documentos
fornecidos pelo CONTRATANTE para execução do contrato.
III. Para efeito deste contrato, não será considerado como precedente, novação ou renúncia
aos direitos que a lei e o presente contrato assegurem às partes, a tolerância quanto a
eventuais descumprimentos ou infrações relativas às cláusulas e condições estipuladas no
presente contrato.
IV. A CONTRATADA assumirá a responsabilidade pelos encargos fiscais resultantes da
adjudicação desta Licitação.
V. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas
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os seus empregados ou preposto quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e
previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício das atividades.
VI. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante, não eximirá a
Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre
as partes.

DÉCIMA OITAVA – DO FORO E DOS CASOS OMISSOS
I. Fica eleito o Foro da Comarca de Biguaçu/SC, como competente para dirimir quaisquer
dúvidas ou ações oriundas do presente contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
II. Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com o intuito
de solucionar os impasses, sem que haja prejuízo para nenhuma delas, tendo por base o que
dispõe a Lei nº 8.666/1993, e demais legislações aplicáveis.
E, por estarem assim ajustados e de acordo, as partes assinam o presente contrato em 03
(três) vias de igual teor.
Governador Celso Ramos (SC), 18 de Outubro de 2021.

MARCOS HENRIQUE DA
SILVA
Prefeito Municipal

CONSTRUTORA JT LTDA
Contratada
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CONTRATO N° 027/2021
TERMO DO CONTRATO Nº 027/2021, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
GOVERNADOR CELSO RAMOS, E A EMPRESA
CONSTRUTORA JT LTDA, TENDO POR
OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARA
EXECUÇÃO
DOS
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE
CONVIVÊNCIA DO IDOSO NA RUA ROSENDO
JOAQUIM SAGAS, LOTEAMENTO PALMAS DO
ARVOREDO, NO BAIRRO DE PALMAS NO
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC
REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº
895907/2019/CAIXA,
FIRMADO
JUNTO
AO
MINISTÉRIO DA CIDADANIA/CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL EM CONFORMIDADE COM O EDITAL E
SEUS ANEXOS, REFERENTE A TOMADA DE
PREÇOS N. 073/2021, PROCESSO Nº 073/2021.

O Município de Governador Celso Ramos, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
a Praça 06 de novembro, Centro – 01. CNPJ/MF Nº. 82.892.373/0001-89, daqui por diante
denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu representante Legal Sr.
MARCOS HENRIQUE DA SILVA, Prefeito Municipal, e de outro lado a empresa
CONSTRUTORA JT LTDA estabelecida a Rua/Av. Ganchos, nº 531, Ganchos do Meio,
Governador Celso Ramos/SC, inscrita sob o CNPJ/MFNº. 41.969.143/0001-93, daqui por
diante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo (s) Senhor (a) JOÃO JORGE
DA SILVA, inscrito (a) sob o CPF N. 059.511.649-31 , portador (a) do RG n° 4941568, firmam
o presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
1.1 O presente contrato vincula-se a Tomada de Preços 073/2021 e à proposta vencedora,
sujeitando-se o CONTRATANTE e o CONTRATADO à Lei nº 8.666/93 e subsidiariamente ao
Código Civil e Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1 Os serviços objetos do presente certame deverão ser executados conforme as
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especificações contidas neste Edital, obedecendo rigorosamente às descrições que compõem
esta Tomada de Preços, assim como as Normas Técnicas vigentes. Casos omissos deverão
ser formalmente comunicados à fiscalização.
2.2 O prazo para execução total dos serviços será de até 10 (dez) meses em conformidade
com o cronograma físico financeiro respectivo, a contar da emissão de Autorização de
Execução de Serviços. O prazo poderá ser prorrogado através de Autorização do Setor
responsável e devidamente justificado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO
3.1 O presente Contrato tem por objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO
IDOSO NA RUA ROSENDO JOAQUIM SAGAS, LOTEAMENTO PALMAS DO ARVOREDO, NO
BAIRRO DE PALMAS NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC REFERENTE AO
CONTRATO DE REPASSE Nº 895907/2019/CAIXA, FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DA
CIDADANIA/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme quantidades, condições e
especificações descritas na Tomada de Preços e seus anexos.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 - O crédito necessário ao atendimento das despesas da presente licitação correrá à
conta do Contrato de Repasse nº 895907/2019/CAIXA, firmado entre o Município e a Caixa
Econômica Federal e do Orçamento do Município de Governador Celso Ramos, por meio
dos órgãos da administração direta e indireta.
Unidade
08.04
08.04

Projeto/Atividade
1.013
1.013

Elemento de Despesa
4.4.90.51.99.00.00.00 (106)
4.4.90.51.99.00.00.00 (107)

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR
5.1 -Pelo objeto descrito na Cláusula Terceira deste Contrato, o CONTRATANTE pagará ao
CONTRATADO, o valor total de R$: 494.307,72 (quatrocentos e noventa e quatro mil
trezentos e sete reais e setenta e dois centavos) conforme quadro de quantidades e preços
unitários anexos, parte integrante da proposta;
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE
6.1 - Os preços contratados somente poderão ser alterados, excepcionalmente, em conformidade
com o disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
6.2 - Os preços serão fixos e irreajustáveis, pelo período de 12 (doze) meses.
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6.3 - Os preços dos serviços a executar e que não estiverem em atraso no cronograma físico, serão
reajustados anualmente, a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da contratação, pela
variação ocorrida desde a entrega dos envelopes, utilizando o índice da coluna 35 do Custo Nacional
da Construção Civil e Obras Públicas – Edificação da FGV, mediante a aplicação da seguinte
fórmula:

R = valor do reajuste procurado;
V = valor contratual do item a ser reajustado;
Io = índice inicial – índice da coluna 35 do Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas –
Edificação da FGV do mês anterior ao da entrega dos envelopes;
I = índice relativo à data do reajuste – índice da coluna 35 do Custo Nacional da Construção Civil e
Obras Públicas – Edificação da FGV do mês anterior ao mês em que o contrato completar um ano
da contratação ou nos anos subsequentes.

6.3.1. As etapas que estiverem em atraso por culpa do contratado no momento do reajuste, não
sofrerão alteração dos preços.
6.4 - Os preços contratados somente poderão ser alterados, excepcionalmente, em conformidade
com o disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
6.5 - Os preços serão fixos e irreajustáveis, pelo período de 12 (doze) meses.
6.6 - Os preços dos serviços a executar e que não estiverem em atraso no cronograma físico, serão
reajustados anualmente, a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da contratação, utilizando
o índice da coluna 35 do Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas – Edificação da FGV.

6.6.1. As etapas que estiverem em atraso por culpa do contratado no momento do reajuste, não
sofrerão alteração dos preços.
CLÁUSULA SÉTIMA– DO PRAZO E DA VIGÊNCIA
7.1 - O prazo para execução total dos serviços será de até 10 (dez) meses em conformidade
com o cronograma físico financeiro respectivo, a contar da emissão de Autorização de
Execução de Serviços. O prazo poderá ser prorrogado através de Autorização do Setor
responsável e devidamente justificado.
7.2 - A vigência do contrato inicia com a assinatura do referido instrumento, a partir da emissão
da ordem de serviço, e estende-se por até 10 (dez) meses. O prazo poderá ser prorrogado com
a Autorização do Setor responsável e devidamente justificado através de termo aditivo.
7.3 - O andamento dos serviços seguirá rigorosamente o cronograma físico-financeiro,
apresentado pela CONTRATADA, na sua proposta.
7.4 - Concluída a obra, em 15 (quinze) dias, após a comunicação escrita da CONTRATADA,
será firmado pelas partes o Termo de Recebimento Provisório.
7.5 - O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 60 (sessenta) dias após a comprovação de
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que o objeto foi executado na forma estipulada neste contrato, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes.
7.6 - Qualquer eventual prorrogação de prazo contratual, somente poderá ocorrer nos termos
do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações introduzidas pela Lei nº 8.883 de 08.06.94.
CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO
8.1 -A Contratada não poderá subcontratar os serviços contratados, salvo quanto aos itens
que, por sua especialização, requeiram o emprego de firma ou profissionais especialmente
habilitados e desde que haja prévia permissão do Contratante, por escrito, antes da assinatura
do Contrato.
8.2 -Na hipótese de subcontratação os pagamentos serão efetuados à Contratada, conforme
estabelecido na Cláusula Décima, competindo a esta a responsabilidade exclusiva de pagar a
subcontratada pela subcontratação ajustada.
CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
9.1 - Os serviços serão fiscalizados pelo Departamento Técnico da Secretaria Municipal de
Planejamento, a quem caberá:
I. Verificar se os serviços executados estão de acordo com as especificações contidas no
Edital e seus anexos;
II.

Verificar a entrega das medições para pagamento das faturas;

III. Receber mensalmente, verificar e avaliar o Diário de Obras o qual deverá ser copiado e
remetido ao órgão superior;
IV. Solucionar problemas executivos;
V. Participar de todos os atos que se fizerem necessários à fiel execução dos serviços
contratados.
VI. O Departamento Técnico da Secretaria Municipal de Planejamento, responsável pela
fiscalização dos serviços, objeto desta Tomada de Preços, poderá solicitar da empresa
contratada o afastamento de qualquer empregado cuja atuação e permanência no serviço
prejudique a execução dos trabalhos, ou cujo comportamento seja julgado inconveniente,
obrigando-se a declarar os motivos desta decisão.
VII. A empresa contratada será obrigada a readequar, às suas expensas, no todo ou em parte,
os serviços que não estiverem em conformidade com a solicitação feita pela Secretaria
Municipal de Planejamento.
VIII. Aceitos os serviços, a responsabilidade da contratada pela qualidade, correção e
segurança nos trabalhos, subsiste na forma da Lei.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO
10.1 - Os serviços executados serão pagos mediante aprovação pela fiscalização das medições
que deverão ser apresentadas a cada 15(quinze) dias e com a aprovação do órgão responsável
pela disponibilização do recurso.
10.2 - O pagamento dos serviços será feito pelo Município de Governador Celso Ramos, com
prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da comprovação da regularidade da
documentação fiscal apresentada e respectiva emissão da Nota Fiscal referente ao período e á
medição.
10.2.1 - Deverá vir especificado e separado na nota fiscal os valores que se referem á mão de
obra e os que se referem ao material empregado na execução para a devida incidência dos
impostos.
10.3- Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da nota fiscal/fatura, o documento
será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de nota de correção, não
devendo ser computado esse intervalo de tempo, para efeito de qualquer reajuste ou atualização
do valor contratado.
10.4- Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades e obrigações
advindas da execução dos serviços prestados, nem implicará em aceitação dos serviços em
desacordo com o previsto nesta Tomada de Preços e seus anexos.
10.5- O Município poderá sustar o pagamento da nota fiscal/fatura, nos seguintes casos:
a. Paralisação dos serviços por parte da CONTRATADA, até o reinício.
b. Execução defeituosa dos serviços até que sejam refeitos ou reparados.
c. Existência de qualquer débito para com o Município até que seja efetivamente pago ou
descontado de eventuais créditos que a CONTRATADA tenha perante o Município.
d. Não atendimento de qualquer obrigação contratual ou exigências da Fiscalização do
Município.
e. No pagamento será efetuada a retenção na fonte dos tributos devidos na forma da legislação,
em especial o INSS e ISS.
10.6- A contratada deverá apresentar, obrigatoriamente, junto com a Nota Fiscal, no original ou
em fotocópia autenticada, comprovante de recolhimento referente ao FGTS e INSS.
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NOTA:Para as empresas, cujos produtos e serviços estejam enquadrados nos códigos da
Classificação Nacional de Atividades Econômicas-CNAE, descritos no Anexo único dos
Protocolos ICMS 42 de 03/07/2009 e ICMS 82 de 26/03/2010, que estabelece a
obrigatoriedade da utilização da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) em substituição a Nota Fiscal,
modelo 1 ou 1-A, estas deverão se adequar ao disposto nos referidos protocolos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES E REAJUSTAMENTO
11.1 - As alterações deste contrato serão processadas nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE
12.1 -O CONTRATANTE reserva-se o direito de uso das seguintes prerrogativas, naquilo que
for pertinente a este Contrato:
I - modificá-lo unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público,
respeitados os direitos do CONTRATADO;
II - rescindi-lo unilateralmente, nos casos especificados no inciso I a XII e XVII do artigo 78 da
Lei 8.666/93;
III -fiscalizar lhe a execução;
IV -aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES
13.1- As empresas que não cumprirem as obrigações assumidas na fase licitatória e/ou de
execução do contrato estão sujeitas às seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária, não superior a 2 (dois) anos, aplicada segundo a natureza e a gravidade
da falta cometida; e
d) Declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública.
13.2- A advertência será emitida pela Administração, quando o contratado descumprir qualquer
obrigação.
13.3- A multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega ou execução do
contrato, de acordo com as alíquotas a seguir:
a) 0,33 % (zero, trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto ou execução de
serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove,
nove por cento);
b) 10 % (dez por cento) em caso de não entrega do objeto ou não conclusão do serviço ou rescisão
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do contrato por culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente;
c) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula
do contrato, exceto prazo de entrega;
13.3.1- O valor da multa e/ou custas de depósito será deduzido dos créditos ou garantias da
empresa, ou cobrado administrativa ou judicialmente.
13.3.2- Sempre que a multa ultrapassar os créditos da contratada e/ou garantias, o valor excedente
será encaminhado à cobrança extrajudicial ou judicial.
13.3.3- O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do serviço.
13.3.4- A multa será aplicada quando o atraso for superior a cinco dias.
13.3.5- A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades.
13.4- A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações e/ou contratos, ficando
suspenso o seu registro cadastral no Cadastro Geral de Fornecedores do Município de Governador
Celso Ramos, de acordo com os prazos a seguir:
a) Por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a
empresa permanecer inadimplente;
b) Por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta
após a abertura e antes do resultado do julgamento;
c) Por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a retirar a autorização de
fornecimento ou assinar o contrato;
d) Por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da
autorização de fornecimento e/ou do contrato;
e) Por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração
dos objetivos da licitação;
f) Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas
licitações;
g) Até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no
item anterior.
13.4.1- A penalidade de suspensão aplicada pela Administração, publicada no Diário Oficial do
Estado, implicará na suspensão da fornecedora junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do
Município de Governador Celso Ramos.
13.4.2- A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência.
13.5- A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Prefeito do município de Governador Celso
Ramos.
13.5.1- A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que
determinaram a punibilidade ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a
aplicou.
13.5.2- A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública.
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13.6- As empresas que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou
que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção do
registro no Cadastro Geral de Fornecedores do do Município de Governador Celso Ramos, estarão
sujeitas às seguintes penalidades:
a) Suspensão temporária do Certificado de Cadastro de Fornecedores - CCF ou da obtenção do
registro, por até 5 (cinco) anos na modalidade de pregão e até 2 (dois) anos para as demais
modalidades, dependendo da natureza e gravidade dos fatos; e
b) Declaração de inidoneidade, nos termos do artigo anterior.
13.7- As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou
profissionais que:
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos; e
b) Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação.
13.8- Compete à Comissão de Licitação ou ao Pregoeiro a indicação das penalidades previstas
neste Regulamento, cuja aplicação dependerá da homologação da autoridade competente do
órgão ou entidade.
13.9- É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste
edital, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, que será dirigido à
autoridade competente do órgão ou entidade.
13.10- As penalidades aplicadas serão registradas na Prefeitura de Governador Celso Ramos, no
Cadastro Geral de Fornecedores do Município de Governador Celso Ramos.
13.10.1- Homologadas e publicadas as penalidades, a Administração as encaminhará ao Cadastro
Geral de Fornecedores do Município de Governador Celso Ramos, para registro.
PARÁGRAFO ÚNICO - As multas pecuniárias aqui estabelecidas serão recolhidas através de
pagamento de boleto gerado pela Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos em nome da
empresa penalizada.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14.1 -A CONTRATADA se obriga a prestar as seguintes tarefas:
I. Executar os serviços de acordo com as especificações contidas no Edital e seus anexos,
assim como as normas técnicas vigentes.
II. Cumprir fielmente o que estabelece o contrato de forma que os serviços a serem executados
mantenham as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
III. Possuir anotação diária das atividades e fatos ocorridos na obra no Diário e/ou Livro de
Obras e entregá-lo mensalmente ao fiscalizador até a data que o mesmo estipular.
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IV.Realizar registro fotográfico da execução dos serviços. Registrar o antes e depois de cada
local de execução dos serviços e entregar juntamente com as anotações diárias.
V. Emitir a ART/RRT(Registro ou Anotação de Responsabilidade Técnica) de Execução da
Obra quando a mesma iniciar e entrega-la no setor responsável pela fiscalização.
VI.Todas as ferramentas e instrumentos necessários à manutenção deverão ser fornecidos
pela CONTRATADA.
VII. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou de materiais empregados pela CONTRATADA;
VIII. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas, decorrentes de
danos, seja por culpa sua ou qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se,
igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que
lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do presente Contrato;
IX. Em nenhuma hipótese, veicular publicidade acerca dos serviços executados ao
CONTRATANTE, a não ser que haja prévia e expressa autorização.
X. Submeter-se à fiscalização por parte do CONTRATANTE, acatando as determinações e
especificações contidas na Planilha Orçamentária, Projetos e Memorial Descritivo;
XI. Atender prontamente as instruções expedidas pelo CONTRATANTE para a execução dos
serviços, especialmente no que pertence à metodologia a ser adotada e às demais questões
administrativas que forem suscitadas;
XII. Não se obrigar perante terceiros, dando o presente contrato como garantia ou compensar
direitos de créditos decorrentes da execução dos serviços ora pactuados em operações
bancárias e/ou financeiras, sem prévia autorização expressa do CONTRATANTE.
XIII. Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas decorrentes de salários, encargos
sociais, horas-extras, impostos, bem como quaisquer acidentes de que possam ser vítimas os
seus empregados quando em serviço, e por tudo quanto à legislação vigente lhes assegure,
inclusive férias, aviso prévio, indenização e quaisquer outros direitos.
XIV. Fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE, os comprovantes de recolhimento das
obrigações trabalhistas e previdenciárias de seus empregados e nota fiscal do serviço do
presente.
XV. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo
prontamente a todas as reclamações;
XVI. Atentar para as normas de segurança nas dependências do CONTRATANTE, devendo
apresentar seus operários devidamente identificados por meio de crachás e/ou uniformizados;
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
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15.1 - A CONTRATANTE se obriga a prestar as seguintes tarefas:
I. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;
II.

Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho;

III. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio de servidor
devidamente designado;
IV. Atestar e efetuar o pagamento das medições correspondentes ao objeto deste Contrato.
V. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA;
VI. Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do objeto, em especial quanto ao
acompanhamento e fiscalização do objeto e à aplicação de sanções à CONTRATADA;
VII. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA;
VIII. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
serviços dentro das normas contratadas;
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS HIPÓTESES DE RECISÃO
15.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77 a 79 da Lei
8666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
I. A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições ora pactuadas, acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor do contrato.
II. A CONTRATADA se obriga a utilizar de forma privativa e confidencial, os documentos
fornecidos pelo CONTRATANTE para execução do contrato.
III. Para efeito deste contrato, não será considerado como precedente, novação ou renúncia
aos direitos que a lei e o presente contrato assegurem às partes, a tolerância quanto a
eventuais descumprimentos ou infrações relativas às cláusulas e condições estipuladas no
presente contrato.
IV. A CONTRATADA assumirá a responsabilidade pelos encargos fiscais resultantes da
adjudicação desta Licitação.
V. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas
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os seus empregados ou preposto quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e
previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício das atividades.
VI. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante, não eximirá a
Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre
as partes.

DÉCIMA OITAVA – DO FORO E DOS CASOS OMISSOS
I. Fica eleito o Foro da Comarca de Biguaçu/SC, como competente para dirimir quaisquer
dúvidas ou ações oriundas do presente contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
II. Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com o intuito
de solucionar os impasses, sem que haja prejuízo para nenhuma delas, tendo por base o que
dispõe a Lei nº 8.666/1993, e demais legislações aplicáveis.
E, por estarem assim ajustados e de acordo, as partes assinam o presente contrato em 03
(três) vias de igual teor.
Governador Celso Ramos (SC), 18 de Outubro de 2021.

MARCOS HENRIQUE DA
SILVA
Prefeito Municipal

CONSTRUTORA JT LTDA
Contratada
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CONTRATO N° 027/2021
TERMO DO CONTRATO Nº 027/2021, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
GOVERNADOR CELSO RAMOS, E A EMPRESA
CONSTRUTORA JT LTDA, TENDO POR
OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARA
EXECUÇÃO
DOS
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE
CONVIVÊNCIA DO IDOSO NA RUA ROSENDO
JOAQUIM SAGAS, LOTEAMENTO PALMAS DO
ARVOREDO, NO BAIRRO DE PALMAS NO
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC
REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº
895907/2019/CAIXA,
FIRMADO
JUNTO
AO
MINISTÉRIO DA CIDADANIA/CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL EM CONFORMIDADE COM O EDITAL E
SEUS ANEXOS, REFERENTE A TOMADA DE
PREÇOS N. 073/2021, PROCESSO Nº 073/2021.

O Município de Governador Celso Ramos, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
a Praça 06 de novembro, Centro – 01. CNPJ/MF Nº. 82.892.373/0001-89, daqui por diante
denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu representante Legal Sr.
MARCOS HENRIQUE DA SILVA, Prefeito Municipal, e de outro lado a empresa
CONSTRUTORA JT LTDA estabelecida a Rua/Av. Ganchos, nº 531, Ganchos do Meio,
Governador Celso Ramos/SC, inscrita sob o CNPJ/MFNº. 41.969.143/0001-93, daqui por
diante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo (s) Senhor (a) JOÃO JORGE
DA SILVA, inscrito (a) sob o CPF N. 059.511.649-31 , portador (a) do RG n° 4941568, firmam
o presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
1.1 O presente contrato vincula-se a Tomada de Preços 073/2021 e à proposta vencedora,
sujeitando-se o CONTRATANTE e o CONTRATADO à Lei nº 8.666/93 e subsidiariamente ao
Código Civil e Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1 Os serviços objetos do presente certame deverão ser executados conforme as
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especificações contidas neste Edital, obedecendo rigorosamente às descrições que compõem
esta Tomada de Preços, assim como as Normas Técnicas vigentes. Casos omissos deverão
ser formalmente comunicados à fiscalização.
2.2 O prazo para execução total dos serviços será de até 10 (dez) meses em conformidade
com o cronograma físico financeiro respectivo, a contar da emissão de Autorização de
Execução de Serviços. O prazo poderá ser prorrogado através de Autorização do Setor
responsável e devidamente justificado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO
3.1 O presente Contrato tem por objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO
IDOSO NA RUA ROSENDO JOAQUIM SAGAS, LOTEAMENTO PALMAS DO ARVOREDO, NO
BAIRRO DE PALMAS NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC REFERENTE AO
CONTRATO DE REPASSE Nº 895907/2019/CAIXA, FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DA
CIDADANIA/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme quantidades, condições e
especificações descritas na Tomada de Preços e seus anexos.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 - O crédito necessário ao atendimento das despesas da presente licitação correrá à
conta do Contrato de Repasse nº 895907/2019/CAIXA, firmado entre o Município e a Caixa
Econômica Federal e do Orçamento do Município de Governador Celso Ramos, por meio
dos órgãos da administração direta e indireta.
Unidade
08.04
08.04

Projeto/Atividade
1.013
1.013

Elemento de Despesa
4.4.90.51.99.00.00.00 (106)
4.4.90.51.99.00.00.00 (107)

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR
5.1 -Pelo objeto descrito na Cláusula Terceira deste Contrato, o CONTRATANTE pagará ao
CONTRATADO, o valor total de R$: 494.307,72 (quatrocentos e noventa e quatro mil
trezentos e sete reais e setenta e dois centavos) conforme quadro de quantidades e preços
unitários anexos, parte integrante da proposta;
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE
6.1 - Os preços contratados somente poderão ser alterados, excepcionalmente, em conformidade
com o disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
6.2 - Os preços serão fixos e irreajustáveis, pelo período de 12 (doze) meses.

2/11
Endereço: Praça 6 de Novembro n.º 01, Bairro Ganchos do Meio, CEP 88190-000 - Fone (48) 3262-0141/1811
Governador Celso Ramos/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 617

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
6.3 - Os preços dos serviços a executar e que não estiverem em atraso no cronograma físico, serão
reajustados anualmente, a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da contratação, pela
variação ocorrida desde a entrega dos envelopes, utilizando o índice da coluna 35 do Custo Nacional
da Construção Civil e Obras Públicas – Edificação da FGV, mediante a aplicação da seguinte
fórmula:

R = valor do reajuste procurado;
V = valor contratual do item a ser reajustado;
Io = índice inicial – índice da coluna 35 do Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas –
Edificação da FGV do mês anterior ao da entrega dos envelopes;
I = índice relativo à data do reajuste – índice da coluna 35 do Custo Nacional da Construção Civil e
Obras Públicas – Edificação da FGV do mês anterior ao mês em que o contrato completar um ano
da contratação ou nos anos subsequentes.

6.3.1. As etapas que estiverem em atraso por culpa do contratado no momento do reajuste, não
sofrerão alteração dos preços.
6.4 - Os preços contratados somente poderão ser alterados, excepcionalmente, em conformidade
com o disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
6.5 - Os preços serão fixos e irreajustáveis, pelo período de 12 (doze) meses.
6.6 - Os preços dos serviços a executar e que não estiverem em atraso no cronograma físico, serão
reajustados anualmente, a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da contratação, utilizando
o índice da coluna 35 do Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas – Edificação da FGV.

6.6.1. As etapas que estiverem em atraso por culpa do contratado no momento do reajuste, não
sofrerão alteração dos preços.
CLÁUSULA SÉTIMA– DO PRAZO E DA VIGÊNCIA
7.1 - O prazo para execução total dos serviços será de até 10 (dez) meses em conformidade
com o cronograma físico financeiro respectivo, a contar da emissão de Autorização de
Execução de Serviços. O prazo poderá ser prorrogado através de Autorização do Setor
responsável e devidamente justificado.
7.2 - A vigência do contrato inicia com a assinatura do referido instrumento, a partir da emissão
da ordem de serviço, e estende-se por até 10 (dez) meses. O prazo poderá ser prorrogado com
a Autorização do Setor responsável e devidamente justificado através de termo aditivo.
7.3 - O andamento dos serviços seguirá rigorosamente o cronograma físico-financeiro,
apresentado pela CONTRATADA, na sua proposta.
7.4 - Concluída a obra, em 15 (quinze) dias, após a comunicação escrita da CONTRATADA,
será firmado pelas partes o Termo de Recebimento Provisório.
7.5 - O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 60 (sessenta) dias após a comprovação de
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que o objeto foi executado na forma estipulada neste contrato, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes.
7.6 - Qualquer eventual prorrogação de prazo contratual, somente poderá ocorrer nos termos
do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações introduzidas pela Lei nº 8.883 de 08.06.94.
CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO
8.1 -A Contratada não poderá subcontratar os serviços contratados, salvo quanto aos itens
que, por sua especialização, requeiram o emprego de firma ou profissionais especialmente
habilitados e desde que haja prévia permissão do Contratante, por escrito, antes da assinatura
do Contrato.
8.2 -Na hipótese de subcontratação os pagamentos serão efetuados à Contratada, conforme
estabelecido na Cláusula Décima, competindo a esta a responsabilidade exclusiva de pagar a
subcontratada pela subcontratação ajustada.
CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
9.1 - Os serviços serão fiscalizados pelo Departamento Técnico da Secretaria Municipal de
Planejamento, a quem caberá:
I. Verificar se os serviços executados estão de acordo com as especificações contidas no
Edital e seus anexos;
II.

Verificar a entrega das medições para pagamento das faturas;

III. Receber mensalmente, verificar e avaliar o Diário de Obras o qual deverá ser copiado e
remetido ao órgão superior;
IV. Solucionar problemas executivos;
V. Participar de todos os atos que se fizerem necessários à fiel execução dos serviços
contratados.
VI. O Departamento Técnico da Secretaria Municipal de Planejamento, responsável pela
fiscalização dos serviços, objeto desta Tomada de Preços, poderá solicitar da empresa
contratada o afastamento de qualquer empregado cuja atuação e permanência no serviço
prejudique a execução dos trabalhos, ou cujo comportamento seja julgado inconveniente,
obrigando-se a declarar os motivos desta decisão.
VII. A empresa contratada será obrigada a readequar, às suas expensas, no todo ou em parte,
os serviços que não estiverem em conformidade com a solicitação feita pela Secretaria
Municipal de Planejamento.
VIII. Aceitos os serviços, a responsabilidade da contratada pela qualidade, correção e
segurança nos trabalhos, subsiste na forma da Lei.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO
10.1 - Os serviços executados serão pagos mediante aprovação pela fiscalização das medições
que deverão ser apresentadas a cada 15(quinze) dias e com a aprovação do órgão responsável
pela disponibilização do recurso.
10.2 - O pagamento dos serviços será feito pelo Município de Governador Celso Ramos, com
prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da comprovação da regularidade da
documentação fiscal apresentada e respectiva emissão da Nota Fiscal referente ao período e á
medição.
10.2.1 - Deverá vir especificado e separado na nota fiscal os valores que se referem á mão de
obra e os que se referem ao material empregado na execução para a devida incidência dos
impostos.
10.3- Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da nota fiscal/fatura, o documento
será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de nota de correção, não
devendo ser computado esse intervalo de tempo, para efeito de qualquer reajuste ou atualização
do valor contratado.
10.4- Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades e obrigações
advindas da execução dos serviços prestados, nem implicará em aceitação dos serviços em
desacordo com o previsto nesta Tomada de Preços e seus anexos.
10.5- O Município poderá sustar o pagamento da nota fiscal/fatura, nos seguintes casos:
a. Paralisação dos serviços por parte da CONTRATADA, até o reinício.
b. Execução defeituosa dos serviços até que sejam refeitos ou reparados.
c. Existência de qualquer débito para com o Município até que seja efetivamente pago ou
descontado de eventuais créditos que a CONTRATADA tenha perante o Município.
d. Não atendimento de qualquer obrigação contratual ou exigências da Fiscalização do
Município.
e. No pagamento será efetuada a retenção na fonte dos tributos devidos na forma da legislação,
em especial o INSS e ISS.
10.6- A contratada deverá apresentar, obrigatoriamente, junto com a Nota Fiscal, no original ou
em fotocópia autenticada, comprovante de recolhimento referente ao FGTS e INSS.

5/11
Endereço: Praça 6 de Novembro n.º 01, Bairro Ganchos do Meio, CEP 88190-000 - Fone (48) 3262-0141/1811
Governador Celso Ramos/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 620

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
NOTA:Para as empresas, cujos produtos e serviços estejam enquadrados nos códigos da
Classificação Nacional de Atividades Econômicas-CNAE, descritos no Anexo único dos
Protocolos ICMS 42 de 03/07/2009 e ICMS 82 de 26/03/2010, que estabelece a
obrigatoriedade da utilização da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) em substituição a Nota Fiscal,
modelo 1 ou 1-A, estas deverão se adequar ao disposto nos referidos protocolos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES E REAJUSTAMENTO
11.1 - As alterações deste contrato serão processadas nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE
12.1 -O CONTRATANTE reserva-se o direito de uso das seguintes prerrogativas, naquilo que
for pertinente a este Contrato:
I - modificá-lo unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público,
respeitados os direitos do CONTRATADO;
II - rescindi-lo unilateralmente, nos casos especificados no inciso I a XII e XVII do artigo 78 da
Lei 8.666/93;
III -fiscalizar lhe a execução;
IV -aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES
13.1- As empresas que não cumprirem as obrigações assumidas na fase licitatória e/ou de
execução do contrato estão sujeitas às seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária, não superior a 2 (dois) anos, aplicada segundo a natureza e a gravidade
da falta cometida; e
d) Declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública.
13.2- A advertência será emitida pela Administração, quando o contratado descumprir qualquer
obrigação.
13.3- A multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega ou execução do
contrato, de acordo com as alíquotas a seguir:
a) 0,33 % (zero, trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto ou execução de
serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove,
nove por cento);
b) 10 % (dez por cento) em caso de não entrega do objeto ou não conclusão do serviço ou rescisão
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do contrato por culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente;
c) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula
do contrato, exceto prazo de entrega;
13.3.1- O valor da multa e/ou custas de depósito será deduzido dos créditos ou garantias da
empresa, ou cobrado administrativa ou judicialmente.
13.3.2- Sempre que a multa ultrapassar os créditos da contratada e/ou garantias, o valor excedente
será encaminhado à cobrança extrajudicial ou judicial.
13.3.3- O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do serviço.
13.3.4- A multa será aplicada quando o atraso for superior a cinco dias.
13.3.5- A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades.
13.4- A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações e/ou contratos, ficando
suspenso o seu registro cadastral no Cadastro Geral de Fornecedores do Município de Governador
Celso Ramos, de acordo com os prazos a seguir:
a) Por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a
empresa permanecer inadimplente;
b) Por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta
após a abertura e antes do resultado do julgamento;
c) Por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a retirar a autorização de
fornecimento ou assinar o contrato;
d) Por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da
autorização de fornecimento e/ou do contrato;
e) Por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração
dos objetivos da licitação;
f) Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas
licitações;
g) Até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no
item anterior.
13.4.1- A penalidade de suspensão aplicada pela Administração, publicada no Diário Oficial do
Estado, implicará na suspensão da fornecedora junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do
Município de Governador Celso Ramos.
13.4.2- A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência.
13.5- A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Prefeito do município de Governador Celso
Ramos.
13.5.1- A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que
determinaram a punibilidade ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a
aplicou.
13.5.2- A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública.
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13.6- As empresas que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou
que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção do
registro no Cadastro Geral de Fornecedores do do Município de Governador Celso Ramos, estarão
sujeitas às seguintes penalidades:
a) Suspensão temporária do Certificado de Cadastro de Fornecedores - CCF ou da obtenção do
registro, por até 5 (cinco) anos na modalidade de pregão e até 2 (dois) anos para as demais
modalidades, dependendo da natureza e gravidade dos fatos; e
b) Declaração de inidoneidade, nos termos do artigo anterior.
13.7- As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou
profissionais que:
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos; e
b) Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação.
13.8- Compete à Comissão de Licitação ou ao Pregoeiro a indicação das penalidades previstas
neste Regulamento, cuja aplicação dependerá da homologação da autoridade competente do
órgão ou entidade.
13.9- É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste
edital, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, que será dirigido à
autoridade competente do órgão ou entidade.
13.10- As penalidades aplicadas serão registradas na Prefeitura de Governador Celso Ramos, no
Cadastro Geral de Fornecedores do Município de Governador Celso Ramos.
13.10.1- Homologadas e publicadas as penalidades, a Administração as encaminhará ao Cadastro
Geral de Fornecedores do Município de Governador Celso Ramos, para registro.
PARÁGRAFO ÚNICO - As multas pecuniárias aqui estabelecidas serão recolhidas através de
pagamento de boleto gerado pela Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos em nome da
empresa penalizada.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14.1 -A CONTRATADA se obriga a prestar as seguintes tarefas:
I. Executar os serviços de acordo com as especificações contidas no Edital e seus anexos,
assim como as normas técnicas vigentes.
II. Cumprir fielmente o que estabelece o contrato de forma que os serviços a serem executados
mantenham as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
III. Possuir anotação diária das atividades e fatos ocorridos na obra no Diário e/ou Livro de
Obras e entregá-lo mensalmente ao fiscalizador até a data que o mesmo estipular.
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IV.Realizar registro fotográfico da execução dos serviços. Registrar o antes e depois de cada
local de execução dos serviços e entregar juntamente com as anotações diárias.
V. Emitir a ART/RRT(Registro ou Anotação de Responsabilidade Técnica) de Execução da
Obra quando a mesma iniciar e entrega-la no setor responsável pela fiscalização.
VI.Todas as ferramentas e instrumentos necessários à manutenção deverão ser fornecidos
pela CONTRATADA.
VII. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou de materiais empregados pela CONTRATADA;
VIII. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas, decorrentes de
danos, seja por culpa sua ou qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se,
igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que
lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do presente Contrato;
IX. Em nenhuma hipótese, veicular publicidade acerca dos serviços executados ao
CONTRATANTE, a não ser que haja prévia e expressa autorização.
X. Submeter-se à fiscalização por parte do CONTRATANTE, acatando as determinações e
especificações contidas na Planilha Orçamentária, Projetos e Memorial Descritivo;
XI. Atender prontamente as instruções expedidas pelo CONTRATANTE para a execução dos
serviços, especialmente no que pertence à metodologia a ser adotada e às demais questões
administrativas que forem suscitadas;
XII. Não se obrigar perante terceiros, dando o presente contrato como garantia ou compensar
direitos de créditos decorrentes da execução dos serviços ora pactuados em operações
bancárias e/ou financeiras, sem prévia autorização expressa do CONTRATANTE.
XIII. Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas decorrentes de salários, encargos
sociais, horas-extras, impostos, bem como quaisquer acidentes de que possam ser vítimas os
seus empregados quando em serviço, e por tudo quanto à legislação vigente lhes assegure,
inclusive férias, aviso prévio, indenização e quaisquer outros direitos.
XIV. Fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE, os comprovantes de recolhimento das
obrigações trabalhistas e previdenciárias de seus empregados e nota fiscal do serviço do
presente.
XV. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo
prontamente a todas as reclamações;
XVI. Atentar para as normas de segurança nas dependências do CONTRATANTE, devendo
apresentar seus operários devidamente identificados por meio de crachás e/ou uniformizados;
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
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15.1 - A CONTRATANTE se obriga a prestar as seguintes tarefas:
I. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;
II.

Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho;

III. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio de servidor
devidamente designado;
IV. Atestar e efetuar o pagamento das medições correspondentes ao objeto deste Contrato.
V. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA;
VI. Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do objeto, em especial quanto ao
acompanhamento e fiscalização do objeto e à aplicação de sanções à CONTRATADA;
VII. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA;
VIII. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
serviços dentro das normas contratadas;
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS HIPÓTESES DE RECISÃO
15.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77 a 79 da Lei
8666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
I. A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições ora pactuadas, acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor do contrato.
II. A CONTRATADA se obriga a utilizar de forma privativa e confidencial, os documentos
fornecidos pelo CONTRATANTE para execução do contrato.
III. Para efeito deste contrato, não será considerado como precedente, novação ou renúncia
aos direitos que a lei e o presente contrato assegurem às partes, a tolerância quanto a
eventuais descumprimentos ou infrações relativas às cláusulas e condições estipuladas no
presente contrato.
IV. A CONTRATADA assumirá a responsabilidade pelos encargos fiscais resultantes da
adjudicação desta Licitação.
V. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas
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os seus empregados ou preposto quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e
previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício das atividades.
VI. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante, não eximirá a
Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre
as partes.

DÉCIMA OITAVA – DO FORO E DOS CASOS OMISSOS
I. Fica eleito o Foro da Comarca de Biguaçu/SC, como competente para dirimir quaisquer
dúvidas ou ações oriundas do presente contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
II. Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com o intuito
de solucionar os impasses, sem que haja prejuízo para nenhuma delas, tendo por base o que
dispõe a Lei nº 8.666/1993, e demais legislações aplicáveis.
E, por estarem assim ajustados e de acordo, as partes assinam o presente contrato em 03
(três) vias de igual teor.
Governador Celso Ramos (SC), 18 de Outubro de 2021.

MARCOS HENRIQUE DA
SILVA
Prefeito Municipal

CONSTRUTORA JT LTDA
Contratada
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Grão Pará
Prefeitura
DECRETO 49/2021 - CONSTITUI E NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DO
PROCESSO SELETIVO 01/2021

Publicação Nº 3358463

DECRETO Nº 49/2021, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
“CONSTITUI E NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 01/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
HELIO ALBERTON JUNIOR, Prefeito do Município de Grão-Pará, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com as Leis Municipais
nº 989/2000 e nº 991/2000, de 04 de abril de 2000, e demais Legislações Vigentes,
DECRETA
Art. 1°. Fica constituída a Comissão Especial de Avaliação do Processo Seletivo nº 01/2021 – Processo Seletivo Simplificado, integrada pelos
Servidores EDMAR KEMPER NANDI, VALMIR JACINTO BALLMANN, e OSMAR LUIZ DA COREGIO, para, sob a presidência de EDMAR KEMPER
NANDI, acompanharem a realização do Processo Seletivo n° 01/2021 – Processo Seletivo Simplificado, destinados ao preenchimento de
vagas do cargo de Operador de Máquinas e Equipamentos, constante no Quadro de Pessoal do Poder Executivo de Grão-Pará.
Art. 2°. A Comissão de que trata o artigo 1º acompanhará as inscrições dos candidatos, que será de responsabilidade de OSMAR LUIZ DA
COREGIO e VALMIR JACINTO BALLMANN, bem como tomará as devidas providências à correta execução do Processo Seletivo.
Parágrafo Único. A Comissão resolverá, também, outras questões oriundas do Processo Seletivo, não constantes neste Decreto.
Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Grão-Pará,
19 de outubro de 2021.
HELIO ALBERTON JUNIOR
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.
EDMAR KEMPER NANDI
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
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Publicação Nº 3359720

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 05/2021, DATADA DE 13 DE
ABRIL DE 2021, FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE GRÃOPARÁ E BIG MIX COMERCIO VAREJISTA DE VARIEDADES
LTDA, VISANDO O REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRÃO-PARÁ.
O MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ, com sede na Rua Barão do Rio Branco, n. 187, Centro, Grão-Pará/SC, inscrita no
CNPJ/MF sob n. 82.558.149/0001-55, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato, representada
por seu Prefeito Municipal, Senhor HELIO ALBERTON JUNIOR, portador do CPF nº 056.885.919-78 e BIG MIX
COMERCIO VAREJISTA DE VARIEDADES LTDA, empresa estabelecida na Rodovia SC 108, SN, Murialdo,
Orleans/SC, CEP 88870-000, inscrita no CNPJ/MF sob n. 14.309.817/0001-50, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato, representada por seu sócio administrador, Sr. JEFFERSON LUIZ FERNANDES,
inscrita no CNPF n. 014.824.099-25, resolvem, na melhor forma de direito, aditar a Ata de Registro de Preços n.
05/2021, com fundamento na Lei n. 8.666/93 e alterações, considerando a necessidade de reequilíbrio econômico
financeiro, para constar as seguintes alterações:
CLÁUSULA I - DO OBJETO
Diante das solicitações efetuadas pela empresa BIG MIX COMERCIO VAREJISTA DE VARIEDADES LTDA,
em anexo, o presente Termo Aditivo tem por objeto reequilibrar o preço do item conforme a descrição a seguir:
Item: 1
Descrição: CESTA BÁSICA - Marca: BIG MIX
Quantidade registrada: 300 unidades.
Quantidade já adquirida: 214 unidades.
Quantidade reequilibrada: 86 unidades.
Valor unitário: R$ 111,0700.
Valor unitário reequilibrado: R$ 121,72.
Grão-Pará/ SC, 19 de outubro de 2021.

HELIO ALBERTON
JUNIOR:
05688591978
_____________________________________________

Assinado digitalmente por HELIO ALBERTON JUNIOR:
05688591978
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=82895970000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3,
CN=HELIO ALBERTON JUNIOR:05688591978
Razão: Prefeito Municipal
Localização: Prefeitura de Grão-Pará
Data: 2021.10.19 18:01:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ
HELIO ALBERTON JUNIOR
Prefeito Municipal

_____________________________________________
BIG MIX COMERCIO VAREJISTA DE
VARIEDADES LTDA
JEFFERSON LUIZ FERNANDES
Sócio Administrador da Contratada

TESTEMUNHAS
_____________________________________________
Nome:
CPF:

_____________________________________________
Nome:
CPF:
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO
A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 09/2021, DATADA DE
25 DE MAIO DE 2021, FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE
GRÃO-PARÁ E BIG MIX COMERCIO VAREJISTA DE
VARIEDADES LTDA, VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA
MERENDA
ESCOLAR
E PARA MANUTENÇÃO
DAS
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO-PARÁ.

O MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ, com sede na Rua Barão do Rio Branco, n. 187, Centro, Grão-Pará/SC,
inscrita no CNPJ/MF sob n. 82.558.149/0001-55, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE,
neste ato, representada por seu Prefeito Municipal, Senhor HELIO ALBERTON JUNIOR, portador do
CPF nº 056.885.919-78 e BIG MIX COMERCIO VAREJISTA DE VARIEDADES LTDA,
empresa estabelecida na Rodovia SC 108, SN, Murialdo, Orleans/SC, CEP 88870-000, inscrita no
CNPJ/MF sob n. 14.309.817/0001-50, doravante denominada CONTRATADA, neste ato, representada
por seu sócio administrador, Sr. JEFFERSON LUIZ FERNANDES, inscrita no CNPF n. 014.824.09925, resolvem, na melhor forma de direito, aditar a Ata de Registro de Preços n. 09/2021, com fundamento na
Lei n. 8.666/93 e alterações, considerando a necessidade de reequilíbrio econômico financeiro, para constar
as seguintes alterações:
CLÁUSULA I - DO OBJETO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
Diante das solicitações efetuadas pela empresa BIG MIX COMERCIO VAREJISTA DE VARIEDADES
LTDA, em anexo, o presente Termo Aditivo tem por objeto reequilibrar o preço do item conforme a
descrição a seguir:
Item: 11
Descrição: CAFÉ A VACUO TORRADO E MOIDO TRADICIONAL, INTENSIDADE 8, TORRA CLÁSSICA
COM SELO DE PUREZA - Marca: ABIC 500g
Quantidade registrada: 200 pacotes.
Quantidade já adquirida: 196 pacotes.
Quantidade reequilibrada: 4 pacotes.
Valor unitário: R$ 10,26
Valor unitário reequilibrado: R$ 12,43.
Item: 16
Descrição: CARNE SUÍNA LOMBO - CARNE SUINA - TIPO LOMBO, EM CUBO, CONGELADO, SEM OSSO,
COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,
ATOXICO CONTENDO 500g CADA. INSPECIONADA PELO SIF OU SIE. - Marca: DA COLÔNIA DA COLÔNI

Quantidade registrada: 750 quilogramas.
Quantidade já adquirida: 307 quilogramas.
Quantidade reequilibrada: 443 quilogramas.
Valor unitário: R$ 21,28
Valor unitário reequilibrado: R$ 26,60

Item: 21
Descrição: FARINHA DE MILHO - FARINHA DE MILHO - TIPO FLOCAO, PRE-COZIDA, OBTIDA DO GRAO

DO MILHO TORRADO E PENEIRADO, NA COR AMARELA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E
LARVAS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, ATOXICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS
INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO
1
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MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.
PACOTE DE 1 kg - Marca: SCREMIN SCREMIN

Quantidade registrada: 400 pacotes.
Quantidade já adquirida: 87 pacotes.
Quantidade reequilibrada: 313 pacotes.
Valor unitário: R$ 4,05
Valor unitário reequilibrado: R$ 5,67

Item: 27
Descrição: FILÉ DE FRANGO - FRANGO SEMI-PROCESSADO - FILE DE PEITO DE FRANGO, CONGELADO,

SEM OSSO E SEM PELE, SEM TEMPERO, COM ASPECTO COR E SABOR PROPRIOS, SEM MANCHAS E
PARASITAS. EMBALADA, SELADA EM SACO PLASTICO VIRGEM, TRANSPARENTE, ATOXICO - Marca:
DANIELLI DANIELLI

Quantidade registrada: 750 quilogramas.
Quantidade já adquirida: 539 quilogramas.
Quantidade reequilibrada: 211 quilogramas.
Valor unitário: R$ 14,62
Valor unitário reequilibrado: R$ 18,15

Item: 33
Descrição: LEITE PASTEURIZADO TIPO C: PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL (VACA), LÍQUIDO FLUIDO,

HOMOGÊNEO, DE COR BRANCA OPACA, PASTEURIZADO ("TRATAMENTO TÉRMICO QUE VISA
ELIMINAR BACTÉRIAS PATOGÊNICAS DO LEITE - PROCESSO QUE ELEVA O LEITE A 75ºC POR 15 - 20"),
PRODUTO ALTAMENTE PERECÍVEL QUE DEVE SER CONSERVADO SOB REFRIGERAÇÃO POR POSSUIR
VIDA ÚTIL LIMITADA POR AÇÃO MICROBIANA. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMÁRIA: COM
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL,
MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO (01
LITRO) E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO. - Marca: LAZAROLLI LAZAROLLI

Quantidade registrada: 2500 litros.
Quantidade já adquirida: 1572 litros.
Quantidade reequilibrada: 928 litros.
Valor unitário: R$ 3,49
Valor unitário reequilibrado: R$ 4,19

Item: 34
Descrição: LEITE SEM LACTOSE UHT - LEITE LONGA VIDA - PROCESSADO POR UHT (ULTRA HIGHT

TEMPERATURE), ZERO LACTOSE, SEMIDESNATADO, APRESENTACAO NA FORMA LIQUIDA
EMBALAGEM CONTENDO 1.000 ML. COM VALIDADE ACIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS NA DATA DE
ENTREGA. NAO SERA ACEITO PRODUTO COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS ANORMAIS. O
PRODUTO DEVERA ATENDER AS LEGISLACOES APLICAVEIS VIGENTES. NA EMBALAGEM DEVERA
TER IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; CARACTERISTICAS DO
PRODUTO; QUALIDADE; QUANTIDADE; INFORMACOES NUTRICIONAIS; DATA DE FABRICACAO;
PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO. 1 L - Marca: LAT VIDA LAT VIDA

Quantidade registrada: 3200 litros.
Quantidade já adquirida: 804 litros.
Quantidade reequilibrada: 2396 litros.
Valor unitário: R$ 3,79
Valor unitário reequilibrado: R$ 4,36

Item: 43
Descrição: OLEO DE SOJA VEGETAL - OLEO COMESTIVEL - DE SOJA, REFINADO, OBTIDO DE ESPECIE
VEGETAL, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO
COM 900ML (POLIETILENO TEREFTALATO - PET). EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
DATA DE FABRICAÇÃO, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, COM

2
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PRAZO DE VALIDADE PARA NO MÍNIMO 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.UNIDADES
DE 900ML - Marca: LEVE LEVE

Quantidade registrada: 350 unidades.
Quantidade já adquirida: 216 unidades.
Quantidade reequilibrada: 134 unidades.
Valor unitário: R$ 7,96
Valor unitário reequilibrado: R$ 8,57
Grão-Pará/ SC, 19 de outubro de 2021.

HELIO ALBERTON
JUNIOR:
05688591978
_____________________________________________

Assinado digitalmente por HELIO ALBERTON JUNIOR:
05688591978
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=82895970000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3,
CN=HELIO ALBERTON JUNIOR:05688591978
Razão: Prefeito Municipal
Localização: Prefeitura de Grão-Pará
Data: 2021.10.19 18:02:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ
HELIO ALBERTON JUNIOR
Prefeito Municipal

_____________________________________________
BIG MIX COMERCIO VAREJISTA DE
VARIEDADES LTDA
JEFFERSON LUIZ FERNANDES
Sócio Administrador da Contratada

TESTEMUNHAS
_____________________________________________
Nome:
CPF:

_____________________________________________
Nome:
CPF:
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4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 61-2019 (IVONEIDE) - KM

Publicação Nº 3359785

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 14ED16078898DF3747DE74BDF28834BA2BE049F9

QUARTO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N. 61/2019, DATADO DE 01 DE
ABRIL DE 2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO
DE GRÃO-PARÁ E IVONEIDE RIBEIRO MARTINS
ME, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR NO
MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ.
O MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ/ SC, com sede na Rua Barão do Rio Branco, 187, Centro, Grão-Pará/ SC,
inscrito no CNPJ/ MF 82.558.149/0001-55, representado por seu Prefeito Municipal Senhor HELIO
ALBERTON JUNIOR, portador do CPF n. 056.885.919-78, doravante denominado de CONTRATANTE e
IVONEIDE RIBEIRO MARTINS – ME, CNPJ n. 19.855.108/0001-94, estabelecida na Rua Joinville, 483,
Centro, Grão-Pará/SC, neste ato, representada por seu Procurador Sr. VALDECIR WESSLER
SCHLICKMANN, portador do RG n. 2730013 e CPF n. 864.016.379-00, doravante denominada
CONTRATADA, com fundamento na Lei n. 8.666/93 e alterações, conforme descrito no Processo Licitatório
30/2019, Pregão Presencial n. 14/2019, resolvem, na melhor forma de direito, aditar o Contrato n. 61/2019, no que
diz respeito à quilometragem da Linha 9, para constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA
A quilometragem da Linha 9 ficará a partir desta data, assim redefinida:
Linha 9 – passa de 58,20 km/dia para 62,20 KM/DIA

LINHA 9 Ônibus
Rotas
Rota da Manhã

KM
29,80

Rota do Meio Dia

32,40

Total

62,20

Descrição detalhada da Rota
No Distrito de Invernada, saída da propriedade de Moisés
Selinger, passando pelas propriedades de Valeri Perin, Laércio
Camilo Meurer, Ivo Alberton e Vilton Alberton, indo até o
Centro, no Colégio Miguel de Patta, Escola Gregório Wessler e
CEI Tio Patinhas
Saída da Escola Gregório Wessler, passando pelo CEI Tio
Patinhas e Colégio Miguel de Patta, indo em direção ao Distrito
de Invernada, passando pelas propriedades de Vilton Alberton,
Ivo Alberton, Ademir de Oliveira, Laércio Camilo Meurer e
Valeri Perin, finalizando na propriedade de Moisés Selinger.

Parágrafo Único. A alteração descrita acima refere-se à real quilometragem da Linha 9, a partir desta data, pois
o Contratado passará a executar um trajeto mais longo. Por isso, justifica-se o aditamento contratual ora realizado.
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CLÁUSULA SEGUNDA
As demais Cláusulas do Contrato, ora alterado, permanecem inalteradas.
E assim, por estarem justos e acordes, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, junto com duas
testemunhas.
Grão-Pará/ SC, 15 de outubro de 2021.

HELIO
ALBERTON
JUNIOR:
05688591978
__________________________________________
Assinado digitalmente por HELIO
ALBERTON JUNIOR:05688591978
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=82895970000167,
OU=Presencial, OU=Certificado PF A3,
CN=HELIO ALBERTON JUNIOR:
05688591978
Razão: Prefeito Municipal
Localização: Prefeitura de Grão-Pará
Data: 2021.10.15 17:13:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

_______________________________________
MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ
HELIO ALBERTON JUNIOR
Prefeito Municipal

IVONEIDE RIBEIRO MARTINS – ME
VALDECIR WESSLER SCHILICKMANN
Procurador da Contratada

TESTEMUNHAS
_______________________________________
Nome:
CPF:

___________________________________________
Nome:
CPF:
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Gravatal
Prefeitura
DECRETO Nº 113, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358649

DECRETO MUNICIPAL Nº 113, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
"Altera o inciso III, do Art. 1º, do Decreto Municipal nº 87, de 16 de agosto de 2021, que dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho Municipal da Cultura".
CLEINILS RODRIGUES DA SILVA, Prefeito Municipal de Gravatal, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas
pela legislação em vigor, em especial a Lei Municipal nº 2.144, de 10 de agosto de 2021, que “Cria o Conselho Municipal da Cultura”,
DECRETA:
Art. 1º O inciso III, do Art. 1º, do Decreto Municipal nº 87, de 16 de agosto de 2021, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º ...
I - ...
II - ...
III - Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social;
Titular: Daiana Correa Duarte Medeiros
Suplente: Andréa Aparecida dos Santos Aguiar
IV - ...
V - ...
VI – ...
VII– ...
VIII – ...
…“
Art. 2º As demais disposições do Decreto Municipal nº 87, de 16 de agosto de 2021, permanecem inalteradas.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gravatal, 20 de outubro de 2021.
CLEINILS RODRIGUES DA SILVA
Prefeito de Gravatal

EDITAL EMERGENCIAL 08/2021 SEC. EDUCAÇÃO

Publicação Nº 3358634

EDITAL EMERGENCIAL SIMPLIFICADO N° 08/2021
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
O Prefeito Municipal de Gravatal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em especial no disposto a Lei Complementar
nº 181, de 10 de março de 2015, torna público a realização de Processo Seletivo Simplificado, em caráter emergencial, visando a contratação de pessoal por prazo determinado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Inovação, Cultura Esporte e lazer,
amparado em excepcional interesse público, que será regido pelas normas estabelecidas neste Edital.
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O Processo Seletivo Público Simplificado será classificatório, sendo a classificação é realizada mediante a apresentação de Títulos e/ou
experiência profissional conforme previsto neste Edital, seus Anexos e eventuais retificações, cabendo à Comissão Especial de Processo
Público Simplificado para sua execução.
As contratações serão realizadas pelo regime estatutário, conforme o cargo, sendo que estas serão por tempo determinado e estritamente
necessário para a consecução das tarefas.
O inteiro teor do Edital estará disponível no “site” www.gravatal.sc.gov.br, e DOM/SC, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato à
obtenção desse documento.
Embora o processo seletivo nº 09/2018 encontra-se vigente até a data de 18/12/2021, este não supriu a vaga para tais cargos, necessárias
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para o cumprimento do calendário escolar 2021, o que demandou a abertura emergencial deste novo processo.
2 DOS CARGOS/FUNÇÕES E VAGAS
O presente Processo Seletivo Público Simplificado servirá para CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL e por prazo determinado para a(s) seguinte(s)
função(s):
ESCOLARIDADE
MÍNIMA

CARGO

Professor Educação Infantil

CARGA
HORÁRIA

Graduação na área especifica de atuação
devidamente registrado no Ministério da
Educação– MEC.

VENCIMENTO
Habilitado
40h - R$ 2.865,84

40h

Em sendo o candidato não habilitado, art.37
da LC 136/2009, deverá estar Cursando a
partir da 3ª fase

Não Habilitado
40h - R$ 2.816,00

VAGAS

01 vaga
+
reserva

Os candidatos convocados para exercer as funções do(s) cargo(s) citado(s) acima, terão lotação na Secretaria Municipal de Educação, em
que o local de trabalho será designado conforme a necessidade do Município.
3 DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS:
As atribuições do cargo encontram-se nas legislações baixo mencionadas:
a) Professor – Lei Complementar 136/2009.
4 DO REGIME JURÍDICO
CARGO

REGIME
JURÍDICO

BASELEGAL

Professor

ESTATUTÁRIO

LC 022/2003–LC 136/2009

5 CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
São requisitos para o candidato participar do processo seletivo público simplificado e/ou para firmar contrato temporário com a administração pública:
a) nacionalidade brasileira;
b) quitação com as obrigações militares e eleitorais;
c) aptidão física e mental;
d) nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo/função pública;
É vedada a celebração de contrato com a administração pública sem o preenchimento dos requisitos do item 5.1, observando, ainda, a
vedação de cumulação de cargos públicos, o período de interrupção do contrato de trabalho e a inexistência de aplicação de penalidade de
demissão ou perda de cargo público.
6 DAS INSCRIÇÕES
A inscrição do Processo Seletivo Público Simplificado serão gratuitas;
As inscrições estarão abertas entre os dias 21 e 22/10/2021 (quinta e sexta-feira), nos seguintes horários: das 08h às 12h, exclusivamente
na Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Eng. Annes Gualberto 561, Centro, Gravatal – SC.
A ficha de inscrição que está no Anexo I do presente Edital deverá ser entregue devidamente preenchida pelo candidato.
No ato da inscrição, o candidato deverá anexar fotocópia dos documentos solicitados, em envelope lacrado deixando a ficha de inscrição
para ser anexada na parte de fora do envelope.
Não haverá conferência de documentos no ato da inscrição, ficando proibida a substituição de qualquer documento após a inscrição bem
como, não será aceito entrega posterior.
Comprovar experiência profissional citadas neste Edital e formações acadêmicas conforme o cargo;
Efetuada a inscrição, o candidato receberá um comprovante de inscrição, o qual deverá ser apresentado, caso sua inscrição seja selecionada;
Não será aceita inscrição via fax, via postal e/ou via e-mail;
As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão o direito de excluir
do processo Seletivo Simplificado aquele candidato que fornecer dados comprovadamente inverídicos;
Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste edital.
Os documentos que o candidato deverá apresentar e/ou anexar cópia para a inscrição são os seguintes:
a) Currículo atualizado;
b) Documento Pessoal com Foto;
c) CPF;
d Certificado de conclusão do Ensino Superior, para os cargos que exigem a formação;
e) Certificados de Cursos de Pós-Graduação( Especialização), Mestrado ou Doutorado;
f) No caso de experiência no setor público ou privado deverá ser apresentada Declaração de tempo de serviço emitida pelo empregador;
g) Apresentar quitações das obrigações eleitorais;
Os Certificados, históricos e outros que venham a comprovar a habilitação/escolaridade, devem estar devidamente registrados de acordo
com a legislação pertinente.
Caso a documentação apresentada não cumpra as exigências estabelecidas neste edital, o candidato estará automaticamente eliminado da
seleção.
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7 DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS
A seleção tem por fim cumprir o papel de identificar, entre os candidatos, aqueles mais aptos a desempenharem as exigências requeridas
para a função do cargo oferecido neste Edital e cujo perfil seja mais adequado para desenvolvê-las.
A seleção será realizada em uma única etapa denominada Avaliação Curricular por Titulação e experiência profissional, de caráter classificatório.
Os candidatos classificados serão convocados, por telefone ou e-mail (informado no currículo).
8 CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA AS FUNÇÕES PREVISTO NESTE EDITAL
– Professor - Nível Superior ou cursando a partir do 3º fase.
TÍTULOS

PONTOS

Graduação conforme a área inscrita

1,0(um virgula zero)

Especialização conforme a área inscrita

2,0(dois virgula zero)

Mestrado

3,0(três sirgula zero)

Doutorado

4,0(quatro virgula zero)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMPROVADA NO CARGO PLEITEADO

PONTOS

Experiencia profissional no cargo pleiteado (disciplina) realizado no serviço público
comprovado até a data de Publicação do edital.

0,5(zero virgula cinco) a cada mês comprovado
Máximo 5 pontos

Cursos de aperfeiçoamento no cargo pleiteado (disciplina) com carga horária mínima 0,5 (zero vírgula cinco) a cada 40 horas de curso
de12 horas.
Máximo 3 pontos

9 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
O critério de desempate adotado aos candidatos será o seguinte:
a) maior pontuação por títulos;
b) maior pontuação por experiência comprovada no serviço público;
c) maior número de filhos menores de 14 (quatorze) anos;
d) maior idade.
10 DO RESULTADO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS
O resultado será divulgado no site www.gravatal.atende.net e DOM/SC conforme cronograma anexo a este edital.
11 DOS RECURSOS
11.1. O candidato que se sentir prejudicado poderá interpor recursos mediante requerimento direcionado a Comissão de Seleção do Processo Seletivo Público Simplificado, mediante requerimento, desde que:
a) protocolado no Setor de Arrecadação do Município conforme datas estipuladas no ANEXO III, que contém cronograma simplificado das
datas, ou via e-mail conforme indicado no cronograma anexo.
b) O recurso que se basear em razões subjetivas, sem a devida comprovação será indeferido.
c) Não serão analisados os recursos interpostos fora dos prazos estipulados neste Edital, conforme Anexo III.
d) Os recursos deverão ser apresentados em formulário próprio, conforme modelo constante do Anexo II deste Edital.
12 HOMOLOGAÇÃO
O resultado final do processo seletivo simplificado publicado no site da Prefeitura Municipal - www.gravatal.atende.net, e DOM/SC, em que
constará a relação dos candidatos classificados, em ordem decrescente de classificação, contendo o nome do candidato.
As contratações serão realizadas pelo regime estatutário por tempo determinado.
Os candidatos serão convocados em observância a ordem da classificação, observada a caracterização da necessidade da Administração.
O candidato classificado e convocado para assumir a vaga disponível que não aceitar a vaga oferecida pela Administração Municipal será
reclassificado para o final da classificação.
O candidato classificado que não se apresentar no dia e horário determinados perderá a vaga.
O candidato convocado para contratação deverá se apresentar perante o Departamento de Recursos Humanos do Município de Gravatal, no
prazo máximo de dois dias úteis, após a convocação, sob pena da perda do direito ao preenchimento da vaga.
Na admissão o candidato deverá apresentar os documentos exigidos pelo Departamento de Recursos Humanos, sendo que a não apresentação dos mesmos implicará na perda de todos os direitos ao preenchimento da vaga.
A contratação do candidato classificado dependerá, ainda, da aprovação prévia em exames médico admissional e da comprovação da habilitação.
As contratações serão realizadas mediante dotação orçamentária específica e prévia autorização do Prefeito.
A remuneração do contratado na forma deste Edital será a prevista em lei própria da criação do cargo.
As infrações disciplinares atribuídas ao contratado por tempo determinado serão apuradas mediante Processo Administrativo Disciplinar,
assegurada ampla defesa.
O contrato firmado de acordo com este Edital extinguir-se-á:
a) pelo término contratual;
b) por iniciativa do contratado;
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c) quando o contratado incorrer em infração disciplinar punível com demissão observando a ampla defesa e o contraditório;
d) por iniciativa de Poder Executivo.
A extinção do contrato fundada na letra b, será comunicada com antecedência de 30 (trinta) dias, ficando a critério do Poder Executivo a
dispensa desse prazo.
O tempo de serviço público objeto de contratação por tempo determinado será computado na forma prevista em Lei, observada a legislação
relativa ao Regime Geral da Previdência Social- RGPS.
A assinatura da ficha de inscrição deste Edital valerá como aceitação tácita das normas do Processo Seletivo Público Simplificado.
Os candidatos classificados serão chamados à medida que surgir a necessidade, a critério da Secretaria Municipal de Educação.
Fica assegurado as pessoas com deficiência (PcD), 5% (cinco por cento) das vagas existentes, nos termos do Artigo 37, inciso VIII, da
Constituição Federal, da Lei Federal Nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, regulamentada pelo Decreto N º 3.298, de 20 de dezembro de
1999, cujas atribuições do cargo sejam compatíveis com a necessidade da deficiência. A pessoa com deficiência (PcD) ao entregar a documentação deverá declarar na ficha de inscrição o tipo de deficiência e anexar laudo médico pericial que comprove a deficiência e se a mesma
é compatível com a atribuição do cargo pretendido.
O candidato terá direito de requerer cópia apenas do seu documento individual comprobatório de classificação.
A classificação do candidato no Processo Seletivo Público Simplificado não implica direito a contratação, cabendo ao Município, exclusivamente, a decisão quanto à conveniência e oportunidade as convocações para provimento das demandas verificadas.
Este processo Seletivo Público Simplificado, terá validade apenas para o calendário escolar de 2021.
A inexatidão de informações e/ou irregularidades de documentos, ainda que verificadas posteriormente a contratação do candidato na insubsistência da inscrição no Processo Seletivo Público Simplificado poderão levar a sua nulidade e consequente rescisão unilateral por parte
do Município, sem prejuízo das cominações legais aplicáveis.
Os candidatos classificados deverão manter atualizados seus endereços junto ao Município (Departamento Pessoal) responsabilizando-se
pelos prejuízos que por ventura vierem a ter em decorrências da não atualização, inclusive os que levarem a compreensão de sua desistência tácita.
A simples efetuação da inscrição não gera qualquer direito ao candidato.
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial de Processo Seletivo Público Simplificado, designada pelo Prefeito Municipal,
mediante Decreto ou, após contratação, pela Secretaria Municipal de Educação, conforme o caso.
Não poderão ser contratados os interessados que:
a) foram demitidos ou exonerados por processo de sindicância e/ou Administrativo Disciplinar.
b) os candidatos que na avaliação médica forem identificados como grupo de risco, por conta da Covid-19, haja vista que a contratação é
para suprir necessidade emergencial e temporária.
As despesas decorrentes da execução deste Edital correrão por conta de dotação específica consignada no orçamento.
As inscrições no presente processo, são gratuitas.
As contratações oriundas deste certame, serão com observâncias a LC 181/2015 – Lei das contratações por tempo determinado.
13 INTEGRAM ESSE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS:
a) Anexo I – Ficha de Inscrição e Comprovante de Inscrição;
b) Anexo II – Formulário para Recurso;
e) Anexo III – Cronograma de Execução das etapas do Processo Seletivo.
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. Gravatal (SC), 20 de outubro de 2021.
Cleinils Rodrigues da Silva
Prefeito Municipal
ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
Nome Completo:
RG nº: ___CPF: ______Data de Nascimento: / /
Endereço: Número: _ Complemento: Bairro:
CEP: Município: Fone:residencial
( _____ ) celular( ______ ) ________________________
Pessoa com Deficiência: ( )Sim ( )Não
Qual:
C.I.D: Observação: A pessoa com deficiência (PcD)deverá obrigatoriamente anexar laudo médico pericial que comprove a deficiência e se
a mesma é compatível com a atribuição do cargo.
Cargo Pretendido:
( ) Professor Educação Infantil
Ao assinar e entregar esta ficha de inscrição na Secretaria Municipal da Educação,declaro que ACEITO as normas definidas no Edital.
Gravatal/SC, de ____________________de2021.
Assinatura do candidato
Protocolo Processo Seletivo Público Simplificado para contratação temporária de profissionais para atuar na área da educação.
Candidato: __________________________________________________________________________
Gravatal/SC, / /2021
Assinatura do Servidor
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ANEXO III
FORMULÁRIO PARA RECURSO
Nome:
Cargo Pretendido: _____________________________________________________________________________________
A(o) Presidente da Comissão Executora:
Como candidato(a) ao do processo seletivo público simplificado nº 08/2021 para contratação temporária de profissionais para atuar na
Educação, solicito a revisão de minha pontuação na Avaliação Curricular por Titulação, sob os seguintes argumentos:

Gravatal(SC), _____ de _____________ de 2021.
Assinatura do candidato
Atenção:
1. Preencher o recurso com letra legível
2. Apresentar argumentações claras e concisas.
3. Preencher o recurso em 02 (duas) vias,das quais 01 (uma) será retida e outra permanecerá com o candidato devidamente protocolado.
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR
PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CALENDÁRIO DE DATAS PREVISTAS E LOCAL
CALENDÁRIO

Publicação do Edital e Impugnação
ao Edital

DATAS PREVISTAS

LOCAL

20/10/2021

www.gravatal.atende.net e
DOM/SC
Protocolo Central junto a sede administrativa do município
ou
e-mail:ensino@gravatal.sc.gov.br

21 e 22/10/2021

Inscrições
Divulgação dos
Resultados preliminar

25/10/2021

Secretaria Municipal de Educação,sito a Rua Eng.Annes Gualberto 561,Centro,Gravatal/SC.
www.gravatal.atende.net e
DOM/SC

Recursos contra o resultado preliminar 26/10/2021

Protocolo através do endereço
e-mail:ensino@gravatal.sc.gov.br

Resultado do recurso e homologação

www.gravatal.atende.net e
DOM/SC

27/10/2021
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EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO Nº 06/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021 - AQUISIÇÃO DE BIODIESEL S-500
Publicação Nº 3358347

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO 3º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2021
PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021
REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2021
OBJETO: "III TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BIODIESEL S-500 PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OUTROS DEPARTAMENTOS.”
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GRAVATAL
CNPJ: 82.926.569/0001-47.
CONTRATADA: EDINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 79.481.651/0001-09
ENDEREÇO: Rodovia SC 370, Km 159, nº 11.401 – Tiradentes – Gravatal/SC
Cláusula I - Ficam reajustados os valores dos produtos contratados com a empresa/Contratada, conforme justificativas e parecer jurídico,
correspondendo os seguintes valores e produtos:
Item

Descrição

UND.

Preço Unitário vigente

Preço Unitário Corrigido

1

Biodiesel S-500

LT

R$ 4,60

R$ 4,92

Clausula II - Ficam revogadas, as disposições contrárias á Cláusula I deste Termo Aditivo, sem prejuízo das demais clausulas contratuais.
Fundamento Legal: a previsão contida na cláusula 1º item 1.4.2 da Ata de Registro de Preço e o art. 9º do Decreto Municipal 278/2007.
Mais informações, Rua Eng. Annes Gualberto, nº 121, Bairro Centro.
Gravatal (SC), 07 de outubro de 2021.
CLEINILS RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.164, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358636

LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 2.164, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
"Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do Município, com base em excesso
de arrecadação, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais), na forma em que especifica abaixo".
A CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATAL, Estado de Santa Catarina, aprovou e eu, Prefeito(a) Municipal, com fundamento nos artigos 41, I, 42, 43, § 1º, II,
§ 3º e § 4º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir crédito adicional suplementar, com base em excesso de arrecadação, no valor de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais), para reforço no exercício financeiro de 2021 da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 03.001
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional Programática: 03.001.0010.0122.0005.2088
Atividade:GESTÃO DE PESSOAS
Elemento de Despesa
Fonte de Recurso
Valor
01770077 - Emendas de bancada de Parlamentares - Saúde
3190000000 - Aplicações diretas
R$ 500.000,00
- Port. n°1844
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 500.000,00
Art. 2º Para dar cobertura ao(s) crédito(s) indicado(s) no artigo anterior será(ão) utilizado(s) recurso(s) proveniente(s) do excesso de arrecadação da(s)
receita(s): da fonte 1770077 - Emendas de bancada de Parlamentares - Saúde - Port. n°1844 nos termos do inciso II, § 1º, artigo 43, da Lei Federal
4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º O crédito adicional suplementar, a ser aberto na conformidade desta lei, terá vigência até 31 de Dezembro de 2021.
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Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gravatal/SC, 20 de outubro de 2021.
CLEINILS RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.165, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358639

LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 2.165, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
"Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do Município, com base em anulação parcial de dotação
orçamentária, no valor de R$ 46.700,95 (quarenta e seis mil, setecentos reais e noventa e cinco centavos), na forma em que especifica
abaixo".
A CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATAL, Estado de Santa Catarina, aprovou e eu, Prefeito(a) Municipal, com fundamento nos artigos 41, I, 42
e 43, § 1º, III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir crédito adicional suplementar, com base em anulação parcial, no valor de R$
46.700,95 (quarenta e seis mil, setecentos reais e noventa e cinco centavos), para reforço no exercício financeiro de 2021 da(s) seguinte(s)
dotação(ões) orçamentária(s):
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.003
Funcional Programática: 02.003.0027.0812.0012.1022
Elemento de Despesa
4490000000 - Aplicacoes Diretas
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 46.700,95

SECRET EDUCAÇÃO INOVAÇAO CULTURAS ESPORTE E LAZER
Projeto:CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTISTAS E CULTURAIS
Fonte de Recurso
Valor
01000000 - Recursos Ordinários
R$ 46.700,95

Art. 2º Para dar cobertura ao (s) crédito(s) indicado(s) no artigo anterior será(ão) anulada(s) parcialmente a(s) seguinte(s) dotação(ões)
especificada(s):
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.003
Funcional Programática: 02.003.0027.0812.0012.2028
Elemento de Despesa
3390000000 - Aplicacoes Diretas
VALOR TOTAL DA ANULAÇÃO: R$ 46.700,95

SECRET EDUCAÇÃO INOVAÇAO CULTURAS ESPORTE E LAZER
Atividade: MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR
Fonte de Recurso
Valor
01000000 - Recursos Ordinários
R$ 46.700,95

Art. 3º O crédito adicional suplementar, a ser aberto na conformidade desta lei, terá vigência até 31 de Dezembro de 2021.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gravatal/SC, 20 de outubro de 2021.
CLEINILS RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 640

PORTARIA Nº 665/2021 DESIGNAR SILVIA CRESCENCIA FERNANDES KUHNEN COMO RESPONSAVEL A
MOVIMENTAR A CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Publicação Nº 3358718

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATAL

RUA ENG. ANNES GUALBERTO, Nº 121 – CENTRO – CEP 88.735-000
FONES: (48) 3648-80.00 / FAX: (48) 3648-80.01 - E-MAIL – www.gravatal.sc.gov.br
CNPJ: 82.926.569/0001-47

PORTARIA Nº 665/2021 DE 18 DE OUTUBRO DE 2021.
CLEINILS RODRIGUES DA SILVA, Prefeito Municipal de Gravatal,
Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor,
CONSIDERANDO, o art. 18 da Lei Complementar 184, de 23 de abril de
2015, que dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento aos Direitos da
Criança e do Adolescente e da outras Providencias;
RESOLVE:
Art.1º- DESIGNAR SILVIA CRESCENCIA FERNANDES KUHNEN, como
responsável para movimentar a conta bancária do Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada
sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º da Lei Municipal nº.
1.820/2017, revogadas às disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Gravatal, em 18 de outubro de 2021.

CLEINILS RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal
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Guabiruba
Prefeitura
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 009/2021

Publicação Nº 3359313

EXTRATO DE EDITAL
AMANDA FRANCIELI KORMANN, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUABIRUBA -SC, no uso de suas atribuições legais, nos termos do
artigo 37, da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO a abertura de inscrições do PROCESSO SELETIVO destinado
ao preenchimento de vagas de categoria temporária, constantes no Quadro de Pessoal da Administração Pública Municipal, para os cargos
de Agente Comunitário de Saúde, Enfermeiro – ESF, Médico – ESF e Técnico de Enfermagem – ESF. As inscrições poderão ser realizadas no
site www.acesseconcursossc.com.br no período de 22/10/2021 até às 23h59min do dia 04/11/2021. A íntegra do edital bem como todas as
informações estão disponíveis nos sítios www.acesseconcursossc.com.br e www.guabiruba.sc.gov.br O Processo Seletivo será organizado
pela empresa Acesse Concursos LTDA, sob o edital de número 09/2021. As provas objetivas estão previstas para o dia 21/11/2021.

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 010/2021

Publicação Nº 3359275

EXTRATO DE EDITAL
VALMIR ZIRKE, PREFEITO MUNICIPAL DE GUABIRUBA- SC, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 37, da Constituição
Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO a abertura de inscrições do PROCESSO SELETIVO destinado ao preenchimento de vagas
de categoria temporária, constantes no Quadro de Pessoal da Administração Pública Municipal, para os cargos de Cozinheira (o), Cuidador
Escolar, Motorista, Orientador Pedagógico, Professor ACT – Anos Iniciais – Habilitado, Professor ACT – Anos Iniciais – Não Habilitado, Professor ACT – Arte – Habilitado, Professor ACT – Arte – Não Habilitado, Professor ACT – Ciências – Habilitado, Professor ACT – Ciências – Não
Habilitado, Professor ACT – Contação de Histórias – Habilitado, Professor ACT – Contação de Histórias – Não Habilitado, Professor ACT –
Educação Física – Habilitado, Professor ACT – Educação Física – Não Habilitado, Professor ACT – Educação Infantil – Habilitado, Professor
ACT – Educação Infantil – Não Habilitado, Professor ACT – Ensino Religioso – Habilitado, Professor ACT – Ensino Religioso – Não Habilitado,
Professor ACT – Geografia – Habilitado, Professor ACT – Geografia – Não Habilitado, Professor ACT – História – Habilitado, Professor ACT –
História – Não Habilitado, Professor ACT – Língua Alemã – Habilitado, Professor ACT – Língua Alemã – Não Habilitado, Professor ACT – Língua Inglesa – Habilitado, Professor ACT – Língua Inglesa – Não Habilitado, Professor ACT – Língua Portuguesa – Habilitado, Professor ACT
– Língua Portuguesa – Não Habilitado, Professor ACT – Matemática – Habilitado, Professor ACT – Matemática – Não Habilitado e Professor
V ACT – Educação Especial. As inscrições poderão ser realizadas no site www.acesseconcursossc.com.br no período de 22/10/2021 até às
23h59min do dia 04/11/2021. A íntegra do edital bem como todas as informações estão disponíveis nos sítios www.acesseconcursossc.com.
br e www.guabiruba.sc.gov.br O Processo Seletivo será organizado pela empresa Acesse Concursos LTDA, sob o edital de número 010/2021.
As provas objetivas estão previstas para o dia 21/11/2021.

PORTARIA Nº 726/2021 - DISPENSAR

Publicação Nº 3359499

PORTARIA Nº. 726/2021
“DISPENSA SERVIDOR PÚBLICO”
VALMIR ZIRKE, Prefeito Municipal de Guabiruba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º DISPENSAR a pedido, a funcionária ROSANGELA DE FÁTIMA GRADASCHI BORGES, da função de SERVENTE DE ESCOLA (30 HORAS),
da Secretaria de Educação do Município, a partir do dia 01/10/2021.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01/10/2021.
Prefeitura Municipal de Guabiruba (SC), em 14 de outubro de 2021.
VALMIR ZIRKE
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
VANESSA DE BORBA
Chefe De Gabinete

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

PORTARIA Nº 727/2021 - DISPENSAR

Página 642

Publicação Nº 3359503

PORTARIA Nº. 727/2021
“DISPENSA SERVIDOR PÚBLICO”
VALMIR ZIRKE, Prefeito Municipal de Guabiruba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º DISPENSAR a pedido, a funcionária JANINE HERMES SILVA, da função de CUIDADORA ESCOLAR (40 HORAS), da Secretaria de
Educação do Município, a partir do dia 14/10/2021.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Prefeitura Municipal de Guabiruba (SC), em 14 de outubro de 2021.
VALMIR ZIRKE
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
VANESSA DE BORBA
Chefe De Gabinete

PORTARIA Nº 728/2021 - EXONERAÇÃO

Publicação Nº 3359507

PORTARIA Nº. 728/2021
“EXONERA SERVIDOR PÚBLICO”
VALMIR ZIRKE, Prefeito Municipal de Guabiruba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR, a pedido, o (a) servidor (a) NAYANE SALES FERREIRA PEREIRA, do Cargo de COZINHEIRA (30 HORAS), a partir do dia
15/10/2021.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Prefeitura Municipal de Guabiruba (SC), em 15 de outubro de 2021.
VALMIR ZIRKE
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
VANESSA DE BORBA
Chefe de Gabinete

PREGÃO PRESENCIAL 058/2021

Publicação Nº 3359555
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D76DD30B5CB5D382EBC12FFBB95CA015DCDAFB94

ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICÍPIO DE GUABIRUBA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 079/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 058/2021
REGISTRO TCE: D76DD30B5CB5D382EBC12FFBB95CA015DCDAFB94

O MUNICÍPIO DE GUABIRUBA torna público que se encontra ABERTO o Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial nº 058/2021.
Objeto: Aquisição de material escolar para distribuição aos alunos da rede municipal de ensino. Recebimento da documentação e propostas: Até às 08:45 horas do dia 04/11/2021. Abertura da sessão: dia 04/11/2021 às 09:00 horas, no Salão Nobre da Prefeitura, sito a Rua
Brusque, 344, Centro, Guabiruba-SC. Edital e informações no departamento de compras e licitações no mesmo endereço, fone fax (47)
3308-3100, e-mail licitacao@guabiruba.sc.gov.br e site www.guabiruba.sc.gov.br
VALMIR ZIRKE
PREFEITO
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Publicação Nº 3359565
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8D27E070BBD515BB771732E273E3F785E25A95E6

ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICÍPIO DE GUABIRUBA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 081/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 059/2021
REGISTRO TCE: 8D27E070BBD515BB771732E273E3F785E25A95E6

O MUNICÍPIO DE GUABIRUBA torna público que se encontra aberto o Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial nº 059/2021,
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TABLETS A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO DO MUNICÍPIO. Recebimento da documentação e propostas: Até às 14:00 horas do dia 04/11/2021. Abertura da sessão: dia
04/11/2021 às 14:15 horas, no Salão Nobre da Prefeitura, sito a Rua Brusque, 344, Centro, Guabiruba-SC. Edital e informações no departamento de compras e licitações no mesmo endereço, fone fax (47) 3308-3100, e-mail licitacao@guabiruba.sc.gov.br e site www.guabiruba.
sc.gov.br
Guabiruba-SC, 21 de outubro de 2021.
VALMIR ZIRKE
PREFEITO
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Guaraciaba
Prefeitura
EDITAL DE PUBLICIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Nº 101/2021

Publicação Nº 3358428

EDITAL DE PUBLICIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Nº 101/2021
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1.599/2021 CONDER
O município de Guaraciaba, estabelecida na Rua Ademar de Barros – 85 – Centro, CNPJ 82.821.216/0001-82, nos termos da RESOLUÇÃO
CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art. 10, VIII), torna público que o município deferiu o pedido de concessão de Licença por
Adesão e Compromisso - LAC, com prazo de validade de 19/10/2025, formulado pelo empreendedor: GUSTAVO STUANI E VALMIR LUIZ
STUANI, inscrito no CPF: 081.345.079-99, informou a implantação/operação da atividade: 01.70.00 - Criação de animais confinados de pequeno porte (avicultura), localizado na: Linha Daltro Filho, S/N, Interior, Município de Guaraciaba, em Santa Catarina, sendo que o processo
de licenciamento encontra-se disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CONDER, localizado na Rua Oswaldo Cruz, 167,
Centro, São Miguel do Oeste, SC. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA, nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.

EDITAL DE PUBLICIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Nº 102/2021

Publicação Nº 3358757

EDITAL DE PUBLICIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Nº 102/2021
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1.595/2021 CONDER
O município de Guaraciaba, estabelecida na Rua Ademar de Barros – 85 – Centro, CNPJ 82.821.216/0001-82, nos termos da RESOLUÇÃO
CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art. 10, VIII), torna público que o município deferiu o pedido de concessão Declaração
de Atividade não Constante, com prazo de validade de 20/10/2022, formulado pelo empreendedor: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO
AO VIVO LTDA, CNPJ: 11.520.032/0001-34 , informou a implantação/operação da atividade principal: Comércio varejista especializado de
equipamentos e suprimentos de informática, e como atividade secundária aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, localizado
na: Rua 1° de Maio, 1208, Centro, no Município de Guaraciaba, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento encontra-se
disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CONDER, localizado na Rua Oswaldo Cruz, 167, Centro, São Miguel do Oeste,
SC. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA, nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.

MINUTA EDITAL DE PREGÃO 18.21 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Publicação Nº 3358887

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DCF012D636ADA907BC2A30548C088635E2BEAFC8

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA-SC/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2021.

O Município de Guaraciaba, através do Fundo Municipal de Saúde, usando de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Federal
8.666/93, demais alterações vigentes, e Lei Federal 10.520 de 17/07/02 promove Processo Licitatório nº 28/21, Edital de Pregão Presencial
Nº 18/21, Tipo: Menor Preço por item. Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE
GUARACIABA QUE ATENDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE; recebimento de propostas até às 10:00 horas do dia 04/11/21;
a abertura do Edital será às 10:00 horas do dia 04/11/21, no Setor de Compras, Contratos e Licitações da Prefeitura Municipal, sita na Rua
Ademar de Barros 85, Guaraciaba – SC, maiores informações, pelo telefone: 0xx49-36452000, no Depto de Compras, das 07:30h às 11:30h
e das 13:00h às 17:00h e no site www.guaraciaba.sc.gov.br
Guaraciaba em 21 de outubro de 2021.
DAIANE DORIGON,
Ordenadora do FMS

MINUTA EDITAL DE PREGÃO 99.21 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS

Publicação Nº 3358434

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 280AF085A82333839969667D7B42A0E7FC412974

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA-SC, EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº99/2021.

O Município de Guaraciaba, usando de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, demais alterações vigentes, e
Lei Federal 10.520 de 17/07/02 promove Processo Licitatório nº 135/21, Edital de Pregão Presencial Nº 99/21, Tipo Menor Preço. Objeto:
AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO- EDUCAÇÃO-INFANTIL (CRECHE, PRÉ-ESCOLA) E ENSINO FUNDAMENTAL, ASSIM, ESTIMULAR A CRIATIVIDADE E DESENVOLVER
A CAPACIDADE INTELECTUAL E MOTORA DOS ALUNOS TRABALHANDO COM LUDICIDADE E DE FORMA DIVERTIDA; recebimento de propostas até às 08:00 horas do dia 04/11/21; a abertura do Edital será às 08:00 horas do dia 04/11/21, no Setor de Compras, Contratos e
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Licitações da Prefeitura Municipal, sita na Rua Ademar de Barros 85, Guaraciaba – SC, maiores informações, pelo telefone: 0xx49-36452000,
no Depto de Compras, das 07:30h às 11:30h e das 13:00h às 17:00 e no site www.guaraciaba.sc.gov.br
Guaraciaba em 20 de outubro de 2021.
Vandecir Dorigon,
Prefeito Municipal

MINUTA EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO 1.2021 AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E PINTURA

Publicação Nº 3359141

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) AF639E16548EDB3C24C91E366F18A665F1695808

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA-SC/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº1/2021.

O Município de Guaraciaba, através do Fundo Municipal de Saúde, usando de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Federal
8.666/93, demais alterações vigentes, e Lei Federal 10.520 de 17/07/02 promove Processo Licitatório nº 29/21, Edital de Pregão Eletrônico
Nº 1/21, Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARACIABA SC, AFIM DE MANTER OS AMBIENTES LIMPOS E CONSERVADOS, CONFORME DETERMINA AS
NORMAS SANITÁRIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS E AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DE PAREDES INTERNAS DO POSTO DE SAÚDE
CENTRAL, E PINTURA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO POSTO DE SAÚDE DA LINHA OURO VERDE, VISTO SER NECESSÁRIO PELO
DESGASTE DA PINTURA DEVIDO AO TEMPO.; As Propostas de Preços serão recebidas no período das 08h1 do dia 21 de outubro até às
10h15min do dia 05 de novembro de 2021, no site www.portaldecompraspublicas.com.br. O início da Sessão de Disputa de Preços (lances)
será no dia 05 de novembro de 2021 às 10h30min no site supramencionado, maiores informações, pelo telefone: 0xx49-36452000, no
Depto de Compras, das 07:30h às 11:30h e das 13:00h às 17:00h e no site www.guaraciaba.sc.gov.br
Guaraciaba em 20 de outubro de 2021.
Daiane Dorigon,
Ordenadora do FMS

MINUTA EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO 9.2021 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO BOMBEIRO MILITAR

Publicação Nº 3358758

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA-SC
EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº9/2021.

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B358A04570FF3F5ED6DA7E24F6713E357FBA687A

O Município de Guaraciaba, usando de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, demais alterações vigentes,
e Lei Federal 10.520 de 17/07/02 promove Processo Licitatório nº 137/21, Edital de Pregão Eletrônico Nº 9/21, Objeto: AQUISIÇÃO DE UM
VEÍCULO DE PASSAGEIRO E CARGA PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA/SC, CONFORME TERMO
DE REFERÊNCIA EM ANEXO; As Propostas de Preços serão recebidas no período das 08h1 do dia 21 de outubro até às 08h15min do dia 05
de novembro de 2021, no site www.portaldecompraspublicas.com.br. O início da Sessão de Disputa de Preços (lances) será no dia 05 de
novembro de 2021 às 08h30min no site supramencionado, maiores informações, pelo telefone: 0xx49-36452000, no Depto de Compras,
das 07:30h às 11:30h e das 13:00h às 17:00h e no site www.guaraciaba.sc.gov.br
Guaraciaba em 20 de outubro de 2021.
Vandecir Dorigon,
Prefeito Municipal

MINUTA EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 09.21 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO SALA CEIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABASC,
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº09/2021.

Publicação Nº 3358437

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 40E1C030F0442F78B31C66E4FA1796A7A20338C6

O Município de Guaraciaba, usando de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, demais alterações vigentes,
e Lei Federal 10.520 de 17/07/02 promove Processo Licitatório nº 136/21, Edital de Tomada de Preço Nº 09/21, Tipo Menor preço global.
Objeto: Contratação de empresa para executar a CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SALA DO CEIM PEDRO THEOBALDO RITTER, COM ÁREA
DE 133 M²; recebimento de propostas até às 08:00 horas do dia 08/11/21; a abertura do Edital será às 08:00 horas do dia 08/11/21, no
Setor de Compras, Contratos e Licitações da Prefeitura Municipal, sita na Rua Ademar de Barros 85, Guaraciaba – SC, maiores informações,
pelo telefone: 0xx49-36452000, no Depto de Compras, das 07:30h às 11:30h e das 13:00h às 17:00 e no site www.guaraciaba.sc.gov.br
Guaraciaba em 20 de OUTUBRO de 2021.
Vandecir Dorigon,
Prefeito Municipal
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Guaramirim
Prefeitura
DECRETO Nº. 1508/2021

Publicação Nº 3358265

DECRETO N°. 1508/2021
Abre crédito suplementar no valor de R$ 2.085.800,00 (dois milhões, oitenta e cinco mil, oitocentos reais).
Luís Antônio Chiodini, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;
DECRETA:
Art. 1º. Abre um crédito suplementar no valor de R$ 2.085.800,00 (dois milhões, oitenta e cinco mil, oitocentos reais), a ser incluído no
orçamento Municipal, a saber:
04 - Secretaria de Administração e Finanças
001 - Secretaria de Administração e Finanças
0004.0122.0004.2010 - Manutenção das Atividades de Apoio Logístico, Compras Almoxarifado e Patrimônio
3300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3339000000000000000 - Aplicações diretas
03000000 - Recursos Ordinários

100.000,00

0004.0126.0004.2011 - Manutenção das Atividades de Apoio Administrativo, Pessoal e Ti
3300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3339000000000000000 - Aplicações diretas
03000000 - Recursos Ordinários

175.000,00

3400000000000000000 - Despesas de capital
3440000000000000000 - Investimentos
3449000000000000000 - Aplicações Diretas
03000000 - Recursos Ordinários

4.800,00

06 - Secretaria Municipal de Educação
006 - Educação Infantil - Creches
0012.0365.0005.2023 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creche
3300000000000000000 - Despesas correntes
3310000000000000000 - Pessoal e encargos sociais
3319000000000000000 - Aplicações diretas
01010000 - Receitas de Impostos - Educação
01180000 - Transf.fundeb/fundef (remuneração magistério)

1.300.000,00

12 - Fundo Municipal de Saúde de Guaramirim
001 - Fundo Municipal de Saúde de Guaramirim
0010.0301.0006.2035 - Manutenção das atividades das Unidades Básicas e Ambulatorial
3300000000000000000 - Despesas correntes
3310000000000000000 - Pessoal e encargos sociais
3319000000000000000 - Aplicações diretas
01381000 - Piso de Atenção Básica Variável - PAB

300.000,00

3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3339000000000000000 - Aplicações diretas
01381000 - Piso de Atenção Básica Variável - PAB
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13 - Fundo Mun. de Assistência Social de Guaramirim
001 - Fundo Mun. de Assistência Social de Guaramirim
0008.0243.0009.2068 - Manutenção das atividades de Proteção ao Menor
3300000000000000000 - Despesas correntes
3310000000000000000 - Pessoal e encargos sociais
3319000000000000000 - Aplicações diretas
01000000 - Recursos Ordinários

5.000,00

22 - Fundo Municipal de Defesa Civil de Guaramirim
001 - Fundo Municipal de Defesa Civil de Guaramirim
0006.0182.0014.2080 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil
3300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3339000000000000000 - Aplicações diretas
01000000 - Recursos Ordinários

1.000,00

Art. 2º. Os recursos para abertura do presente crédito suplementar provêm:
I - do excesso de arrecadação apurado até a presente data e tendência no exercício, nas receitas e fontes:
a) 4175801110000000000 - Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB - principal, 01180000 - Transf.fundeb/fundef (remuneração magistério), no valor de R$
1.300.000,00 (um milhão, trezentos mil reais);
b) 4171803110107000000 - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada, 01381000 - Piso de Atenção Básica Variável – PAB, no valor
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
II - do superávit financeiro apurado no balanço do exercício anterior, na fonte 03000000 - Recursos Ordinários, no valor de R$ 279.800,00
(duzentos e setenta e nove mil, oitocentos reais);
III - da anulação das dotações abaixo:
13 - Fundo Mun. de Assistência Social de Guaramirim
001 - Fundo Mun. de Assistência Social de Guaramirim
0008.0243.0009.2068 - Manutenção das atividades de Proteção ao Menor
3300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3335000000000000000 - Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos
01000000 - Recursos Ordinários

5.000,00

22 - Fundo Municipal de Defesa Civil de Guaramirim
001 - Fundo Municipal de Defesa Civil de Guaramirim
0006.0182.0014.2080 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil
3400000000000000000 - Despesas de capital
3440000000000000000 - Investimentos
3449000000000000000 - Aplicações Diretas
01000000 - Recursos Ordinários

1.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guaramirim/SC, 20 de outubro de 2021.
Luís Antônio Chiodini
Prefeito
Jiuvani Assis Assing
Secretário de Administração e Finanças
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EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 189/2021- PMG

Publicação Nº 3359127

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ SETOR DE LICITAÇOES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 189/2021– PMG
PREGÃO PRESENCIAL N.º 167/2021- PMG
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO E LIMPEZA PARA FROTA DE VEÍCULOS PESADOS
DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM (SC)
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial n.º 167/2021 PMG.
Órgão Gestor: Município de Guaramirim/SC, com sede na Rua 28 de Agosto, nº 2.042, inscrita no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16.
Fornecedor: JONATA TESTONI, inscrita no CNPJ sob o nº 09.381.299/0001-46, com sede na Rua 28 de agosto, nº 3430, bairro Centro, CEP
89270-000, município de Guaramirim, estado de Santa Catarina.
Item
1

Qtd
150

Und
SR

2

150

SR

Descrição
LAVAÇÃO COMPLETA + PULVERIZAÇÃO PARA MÁQUINAS PESADAS
LAVAÇÃO COMPLETA + PULVERIZAÇÃO PARA CAMINHÕES (PIPA, CAÇAMBA
TRUCK E CAÇAMBA TOCO)

Total

Valor Unitário
269,0000

Valor Total
40.350,00

187,0000

28.050,00

R$68.400,00

Vigência: Início: 20/10/2021 Término: 19/10/2022
Guaramirim (SC), 20 de outubro de 2021.
LUIS ANTONIO CHIODINI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 51/2021 – FMS

Publicação Nº 3358801

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9E9A38CDAF73F57698E8198E6EB1C1D65C9A8C44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ SETOR DE LICITAÇOES
EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 51/2021 – FMS

Objeto: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS DE CONSERVADORAS DE VACINAS INDREL.
Base Legal: Artigo 25, inciso I, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Contratante: MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM, pessoa jurídica de direito público interno, através do seu FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito
no CNPJ sob o nº 11.293.409/0001-60, com sede na Rua Henrique Friedemann, nº 415, bairro Centro, município de Guaramirim, estado de
Santa Catarina, CEP 89.270-000.
Contratada: M.G REFRIGERAÇÃO LTDA, sob o CNPJ n° 97.427.793/0001-61, estabelecida na Rua Camilo Silveira de Souza, n° 733, Bairro
Capoeiras, município de Florianópolis, estado de Santa Catarina, CEP: 88.090-200.
Valor Total: R$ 8.352,80 (oito mil trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos).
Guaramirim (SC), 20 de outubro de 2021.
LUIS ANTONIO CHIODINI
PREFEITO MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2021 FIA

Publicação Nº 3359140

HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO
Edital de Chamamento Público nº01/2021 FIA
Pelo presente, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente vem tornar público o resultado definitivo do processo de
seleção do Edital de Chamamento Público nº01/2021 FIA, conforme segue:
Nome da Organização

Nome do Projeto

Resultado Definitivo

Ação Social de Guaramirim

Projeto Oficinas de Informática Básica e Manutenção de
Computadores

Deferido
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Guaramirim, 20 de outubro de 2021.
SAMARA CRISTINA SUEIRA
Chefe dos Conselhos Municipais

HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº02/2021
FIA
Publicação Nº 3359143

HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO
Edital de Chamamento Público nº02/2021 FIA
Pelo presente, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente vem tornar público o resultado definitivo do processo de
seleção do Edital de Chamamento Público nº02/2021 FIA, conforme segue:
Nome da Organização
APAE de Guaramirim

Nome do Projeto
Divertir, Informar e Prevenir

Resultado Definitivo
Deferido

Guaramirim, 20 de outubro de 2021.
SAMARA CRISTINA SUEIRA
Chefe dos Conselhos Municipais

PORTARIA Nº. 1510/2021

Publicação Nº 3358904

DECRETO N°. 1510/2021
Abre crédito suplementar no valor de R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais).
Luís Antônio Chiodini, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;
DECRETA:
Art. 1º. Abre um crédito suplementar no valor de R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais), a ser incluído no orçamento Municipal,
a saber:
06 - Secretaria Municipal de Educação
001 - Ensino Fundamental
0012.0361.0005.2021 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
3300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3339000000000000000 - Aplicações diretas
01010000 - Receitas de Impostos – Educação – R$ 35.000,00
006 - Educação Infantil - Creches
0012.0365.0005.2023 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creche
3300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3339000000000000000 - Aplicações diretas
01190000 - Transf.fundeb/fundef (outras despesas ensino) – R$ 56.000,00
12 - Fundo Municipal de Saúde de Guaramirim
001 - Fundo Municipal de Saúde de Guaramirim
0010.0301.0006.2035 - Manutenção das atividades das Unidades Básicas e Ambulatorial
3300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3339000000000000000 - Aplicações diretas
01020000 - Receitas de Impostos – Saúde – R$ 35.000,00
0010.0301.0006.2040 - Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família
3300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3339000000000000000 - Aplicações diretas
01020000 - Receitas de Impostos – Saúde – R$ 60.000,00
Art. 2º. Os recursos para abertura do presente crédito suplementar provêm:
I - do excesso de arrecadação apurado até a presente data e tendência no exercício, na receita e fonte 4175801110000000000 - Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB
- principal, 01190000 - Transf.fundeb/fundef (outras despesas ensino), no valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais);
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II - da anulação das dotações abaixo:
06 - Secretaria Municipal de Educação
001 - Ensino Fundamental
0012.0361.0005.2021 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
3300000000000000000 - Despesas correntes
3310000000000000000 - Pessoal e encargos sociais
3319000000000000000 - Aplicações diretas
01010000 - Receitas de Impostos – Educação – R$ 35.000,00
12 - Fundo Municipal de Saúde de Guaramirim
001 - Fundo Municipal de Saúde de Guaramirim
0010.0301.0006.2035 - Manutenção das atividades das Unidades Básicas e Ambulatorial
3300000000000000000 - Despesas correntes
3310000000000000000 - Pessoal e encargos sociais
3319000000000000000 - Aplicações diretas
01020000 - Receitas de Impostos – Saúde – R$ 35.000,00
0010.0301.0006.2040 - Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família
3300000000000000000 - Despesas correntes
3310000000000000000 - Pessoal e encargos sociais
3319000000000000000 - Aplicações diretas
01020000 - Receitas de Impostos – Saúde – R$ 60.000,00
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guaramirim/SC, 20 de outubro de 2021.
Luís Antônio Chiodini
Prefeito
Jiuvani Assis Assing
Secretário de Administração e Finanças
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Guarujá do Sul
Prefeitura
183/2021

Publicação Nº 3358446

DECRETO Nº 183/2021
AUTORIZA A ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ATRAVÉS DA ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de GUARUJA DO SUL
e autorização contida na Lei Municipal nº002.693/2020 de 26 de novembro de 2020.
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional Suplementar no valor de 20.000,00 (vinte mil reais), no
orçamento do Município de Guarujá do Sul, no exercício de 2021, destinado ao reforço do seguinte item orçamentário:
05- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:
02- Departamento de Ensino Fundamental e Infantil:
Atividade: 0502.12.361.0014.2.009
3.3.90.00.00.142- Aplicações Diretas .................................. R$ 20.000,00
Art. 3º Para dar cobertura do crédito adicional suplementar de que trata o art. 1º, fica reduzido do orçamento vigente do Município de
Guarujá do Sul, os seguintes itens orçamentários:
05- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:
02- Departamento de Ensino Fundamental e Infantil:
Atividade: 0502.12.361.0014.2.009
3.1.90.00.00.142- Aplicações Diretas .................................. R$ 20.000,00
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guarujá do Sul,
20 de outubro de 2021.
Claudio Junior Weschenfelder
Prefeito Municipal
Certifico que o presente Decreto foi registrado e publicado nesta data.
Júlio Cesar Della Flora
Secretário Administração e Fazenda

184/2021

Publicação Nº 3359451

DECRETO Nº 184/2021
AUTORIZA A ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ATRAVÉS DA ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de GUARUJA DO SUL
e autorização contida na Lei Municipal nº002.693/2020 de 26 de novembro de 2020.
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no
orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Guarujá do Sul, no exercício de 2021, destinado ao reforço dos seguintes itens orçamentários:
Órgão 11- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:
Unidade 01- Departamento administrativo de Saúde:
Atividade: 1101.10.301.0010.2.060
3.3.93.00.00.255- Aplicações Diretas ............................. R$ 10.000,00
Art. 2º Para dar cobertura do crédito adicional suplementar de que trata o art. 1º, fica reduzido o Excesso de Arrecadação do Exercício de
2021, referente aos recursos Próprios o valor de R$ 10.000,00.
Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais),
no orçamento do Município de Guarujá do Sul, no exercício de 2021, destinado ao reforço dos seguintes itens orçamentários:
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 652

Órgão 08- SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS:
Unidade 01- Departamento de Urbanismo:
Atividade: 0801.15.452.0019.2.020 – Manut Serviços Urbanos
3.3.90.00-00.00.267- Aplicações Diretas ........................ R$ 70.000,00
Art. 4º Para dar cobertura do crédito adicional suplementar de que trata o art. 3º, fica reduzido o Superavit Financeiro do Exercício de 2020,
referente aos recursos Próprios o valor de R$ 70.000,00.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ DO SUL, 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Claudio Junior Weschenfelder
Prefeito Municipal
Certifico que o presente Decreto foi registrado e publicado nesta data.
Júlio Cesar Della Flora
Secretário Administração e Fazenda
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Guatambú
Prefeitura
AVISO PREGÃO PRESENCIAL RP 33/2021

Publicação Nº 3359432

Estado de Santa Catarina
Município de Guatambu
Aviso de Licitação
O Município de Guatambu, SC através do seu Prefeito Municipal, torna público a todos os interessados, que estará realizando licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com a Lei 10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
Processo Administrativo n. 94/2021.
Pregão Presencial RP n. 33/2021.
Tipo: Menor Preço por Item.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM, VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS ÔNIBUS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, de acordo com as especificações, quantidades e valores máximos previstos no Anexo I deste edital.
Entrega dos Envelopes: até às 08:45 horas do dia 04/11/2021.
Abertura dos Envelopes: 09:15 horas do dia 04/11/2021.
O Edital poderá ser obtido no site www.guatambu.sc.gov.br ou ainda no seguinte endereço e horário: Rua Manoel Rolim de Moura, n. 825,
Centro, nos dias úteis, durante o horário de expediente.
Esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone n. (49) 3336-0102.
Guatambu - SC, 21 de outubro de 2021.
LUIZ CLÓVIS DAL PIVA
Prefeito Municipal

AVISO TOMADA DE PREÇOS 06/2021

Publicação Nº 3359214

Estado de Santa Catarina
Município de Guatambu
Aviso de Licitação
O Município de Guatambu, SC através do seu Prefeito Municipal, torna público a todos os interessados, que estará realizando licitação na
modalidade TOMADA DE PREÇOS, de acordo com a Lei 8.666/93, e demais normas aplicáveis.
Processo Administrativo n. 95/2021
Tomada de Preços n. 06/2021
Tipo: Menor Preço Global.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CORÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE
QUANTITATIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DESTE EDITAL E EM CONFORMIDADE COM AS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS 746/2020 E 905/2020.
Entrega dos Envelopes: até às 08:45 horas do dia 05/11/2021.
Abertura dos Envelopes: 09:15 horas do dia 05/11/2021.
O Edital poderá ser obtido no site www.guatambu.sc.gov.br ou ainda no seguinte endereço e horário: Rua Manoel Rolim de Moura, n. 825,
Centro, nos dias úteis, durante o horário de expediente.
Esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone n. (49) 3336-0102.
Guatambu - SC, 21 de outubro de 2021.
LUIZ CLÓVIS DAL PIVA
Prefeito Municipal
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Herval d'Oeste
Prefeitura
CONVOCAÇÃO JOSIANE CARNIEL

Publicação Nº 3359703

CONVOCA Ç Ã O
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE HERVAL D´OESTE (SC), no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,
Resolve:
Art. 1º Convocar a Senhora JOSIANE CARNIEL, brasileira, inscrita no CPF/MF sob o nº 029.984.029-84, aprovada em 4º (quarto) lugar no
Processo Seletivo Nº 002/2019/HO, homologado em 23/01/2020, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde – ACS – ESF CENTRAL , 40
horas semanais, para atuar junto ao Município.
Art 2° O convocado terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da ciência do ato, para dirigir-se ao Departamento de
Pessoal da Prefeitura, sito a rua Nereu Ramos nº 389, Centro, Herval d´ Oeste manifestar-se sobre a vaga e, para apanhar a relação de
documentos necessários para a contratação.
Art. 3º A contratação dos aprovados, ora convocados, realizar-se-á medida que os requisitos básicos para investidura ao cargo sejam cumpridos.
Prefeitura Municipal de Herval D´Oeste (SC) em 18 de Outubro de 2021.
MAURO SÉRGIO MARTINI
Prefeito
Ciente em .......... /......../ .............
JOSIANE CARNIEL

PORTARIA Nº 1099/2021

Publicação Nº 3359567

PORTARIA Nº 1099/2021
MAURO SÉRGIO MARTINI, Prefeito Municipal de Herval d`Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
CONTRATAR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, a senhora JÉSSICA BRUNA MENEGASSI PIACENTINI (MATRÍCULA 5629), para exercer a função
de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, Nível - 2, Referência - A, anexo XI da Lei Complementar nº 316/2013, 40 horas semanais, turno
vespertino, junto ao CMEI Criança Feliz, em substituição à servidora Rosi Maria Hilla, a partir de 20 de outubro de 2021, enquanto perdurar
seu afastamento, limitado ao término do ano letivo de 2021, classificada em 2º (segundo) lugar, na relação de Não-Habilitados, no Processo Seletivo de que trata o Edital Nº 005/2020/SMECE, homologado pelo Decreto nº 4.369/2021 de 26 de janeiro de 2021, conforme a Lei
Complementar nº 291/2011. Seu contrato de trabalho será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Herval d’Oeste.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Herval d’Oeste/SC, 20 de outubro de 2021.
Mauro Sérgio Martini
Prefeito
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Ibiam
Prefeitura
CONTRATO Nº 018/2021 - RH

Publicação Nº 3359640

CONTRATO Nº 018/2021
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO - RETIFICADO
Contrato Administrativo de Prestação de Serviço por tempo determinado, que entre si celebram, como contratante o município de Ibiam,
CNPJ 01.612.745/0001-74, neste ato representado pelo Sr. JOARES TREVISOL, Prefeito Municipal, e como contratada, a Sra. IVANA PIOVESAN ZANIN, brasileira, divorciada, CI. 3.989.228, CPF nº 007.205.689-43, residente no Município de Campos Novos/SC, mediante as
seguintes cláusulas, firmam o presente contrato:
Cláusula Primeira – O Município, com amparo no inciso VII, do art. 88, alínea a, do inciso III, do art. 23, ambos da Lei Orgânica Municipal;
mais o que consta no inc. VII - § 1º, do art. 2º, da Lei Municipal nº 112, de 05.01.1999 e alterações posteriores; bem como o resultado do
Processo Seletivo - Edital nº 005, de 22.09.2021 (Chamada Pública), homologado pelo Decreto nº 3.708, de 07.10.2021; e, com base no
Prejulgado nº 1877, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, contrata a Sra. IVANA PIOVESAN ZANIN, para exercer as funções
do cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, com uma carga horária de 40 (quarenta) horas semanais a serem desenvolvidas junto a Secretaria
Municipal da Saúde.
Cláusula Segunda – A contratada receberá os vencimentos de R$ 2.544,89 (dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove
centavos), conforme Anexo Único, da Lei Complementar nº 023, de 03.03.2011.
§ 1º - A contratada receberá adicional de insalubridade correspondente a 20% (vinte por cento) do piso salarial dos funcionários do município, conforme art. 62 da Lei Municipal nº 255, de 07.01.2004, com nova redação dada pela Lei Municipal nº 326, de 30.08.2006, bem como
o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, elaborado em abril de 2021 e Decreto nº 3695, de 15.09.2021.
§ 2º – A contratada será regida pelo regime jurídico especial de que trata a Lei nº 112, de 05.01.1999 e filiada ao Regime Geral da Previdência Social.
Cláusula Terceira – O presente contrato terá início no ato da sua assinatura e término previsto até que cesse o motivo que deu causa à
contratação ou ainda com o preenchimento da vaga mediante realização de Concurso Público, ou a critério da administração municipal em
decisão fundamentada.
Cláusula Quarta – Poderá haver a prorrogação do contrato desde que persistam os motivos da contratação.
Cláusula Quinta - A rescisão do presente contrato poderá ocorrer antecipadamente nos casos previstos no Artigo 12, da Lei Municipal nº
112, de 05 de janeiro de 1999.
Cláusula Sexta - Os encargos decorrentes deste contrato, serão suportados pela rubrica orçamentária:
Órgão: 03 – Fundos Municipais
Unidade Orçamentária: 0301 – Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 – Saúde
Subfunção: 301 – Atenção Básica
Programa: 1001 – Saúde com qualidade
Projeto/atividade: 2031 – Manutenção das atividades da Saúde
Elemento de Despesa: 31900000 – Aplicações Diretas
Cláusula Sétima – O presente contrato fundamenta-se na Lei Municipal 112, de 05 de janeiro de 1999, com nova redação dada pela Lei
Municipal nº 283, de 03 de junho de 2005, Lei Municipal nº 044, de 21 de julho de 1997 e alterações posteriores, Processo Seletivo – Edital
nº 005, de 22 de setembro de 2021, Decreto Municipal nº 3.708, de 07 de outubro de 2021 e Artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.
Cláusula Oitava - As partes elegem o foro da Comarca de Tangará para dirimir questões relacionadas a este contrato.
E por estarem, certos, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma para que produza os efeitos legais e jurídicos, na
presença de duas testemunhas que também assinam.
Ibiam, 15 de outubro de 2021.
MUNICÍPIO DE IBIAM
JOARES TREVISOL
Prefeito Municipal
CPF – 894.420.249-49
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IVANA PIOVESAN ZANIN
CPF – 007.205.689-43
Testemunhas:
ALCINDO PEROSA
CPF –637.904.409-49

MARIA IVETE GOMES DE OLIVEIRA
CPF – 015.580.459-61

HENRIQUE GRASSI ROSSATO
Advogado – OAB/SC 34.173
Publicação e Registro: Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM no dia _____/ _____ /_____, Edição nº. __________ conforme art.
20 da Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal nº 490/2012 e Decreto Municipal nº 2321/2012.

EDITAL DE LICITAÇÃO 091/2021

Publicação Nº 3358450
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4CA8E46A96781A8B61FE82397D4053E4B0D786D8

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 091/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2021
SRP N° 030/2021
Código registro TCE: 4CA8E46A96781A8B61FE82397D4053E4B0D786D8
O MUNICÍPIO DE IBIAM, Estado de Santa Catarina, CNPJ 01.612.745/0001-74, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr.
JOARES TREVISOL, TORNA PÚBLICO que fará realizar licitacao pública, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, registro de preços, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, e que será regida pela Lei n.10.520, de 17 de julho de 2002, atualizada, pelo Decreto Municipal n. 1.351, de 07
de dezembro de 2005, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, Decreto Municipal n. 3443 de
2021, LC 123/06, também atualizada, bem como o Decreto Federal n. 10.024, de 20 de setembro de 2019, tem como objeto a aquisição de
materiais diversos de construção, pelo período de 12 meses.
TIPO: Menor preço por ITEM
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 13:00 do dia 03/11/2021.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: às 13:15 horas do dia 03/11/2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 13:15 horas do dia 03/11/2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF)
PLATAFORMA ELETRÔNICA: www.portaldecompraspublicas.com.br “Acesso Identificado”
INTERVALO DE LANCES: R$ 0,01.
Formalização de consultas/encaminhamentos:
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Ibiam
ENDEREÇO: Travessa Leoniza Carvalho de Agostini, 20 – Centro, Município de Ibiam – Santa Catarina, CEP: 89652-000.
Pregoeira: Vanessa de Castro Walter
E-mail: licita@ibiam.sc.gov.br ou compras@ibiam.sc.gov.br
Telefone: (49) 35340044.
1. DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem por referente a aquisição de materiais diversos de construção, pelo período de 12 meses.
2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta Licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital, seus
Anexos e nos demais regramentos/normativos existentes no Brasil sobre a área de fornecimento.
2.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto ao Portal de Compras Públicas.
2.3. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.
2.4. Não poderá participar da Licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que
tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente, ou, ainda, Suspensa de Participar de Licitação.
2.5. A Licitante deverá ter feito a adesão ao Portal de Compras Públicas, sendo sua a responsabilidade pela tramitação prévia neste sentido.
2.6. Em obediência ao artigo 47 da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada, este certame destina-se, exclusivamente, a interessadas que façam prova do enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de pequeno Porte (EPP).
2.7. Considerando-se que o Município licitante não possui legislação própria sobre o assunto, aplica-se a Federal, incluindo o Decreto n.
8.538, de 06 de outubro de 2015.
2.8. Para todos os efeitos, não havendo definição legal, considera-se:
• ME’s ou EPP’s locais: àquelas com sede em Ibiam – SC; e
• ME’s ou EPP’s regionais: àquelas com sede no Estado de Santa Catarina.

3. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO
3.1. O interessado deverá observar as datas e os horários limites previstos, atentando também para a data e horário para início da disputa,
no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br.
3.2. As propostas deverão ser cadastradas no sistema eletrônico (www.portaldecompraspublicas.com.br), podendo ser enviadas, substituídas e excluídas até a data e hora previstas para seu recebimento.
3.3. O acompanhamento do Sistema Eletrônico é responsabilidade do interessado para todas as fases do presente Procedimento Administrativo.
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 657

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
4.1. O Certame será conduzido pelo (a) Pregoeiro (a), com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
I. acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
II. responder as questões formuladas pelos Fornecedores, relativas ao Certame;
III. acessar as propostas de preços;
IV. analisar a aceitabilidade das propostas;
V. desclassificar propostas, indicando os motivos;
VI. conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
VII. verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
VIII. declarar o vencedor;
IX. receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos Recursos;
X. elaborar a Ata da sessão;
XI. encaminhar o processo à autoridade superior para homologação.
5. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO:
5.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão dispor de chave de identificação e senha
pessoal, ambas intransferíveis e de responsabilidade única do Usuário, obtidas junto ao Portal de Compras Públicas.
5.2. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por
solicitação do Usuário ou por iniciativa do Portal de Compras Públicas.
5.3. É de exclusiva responsabilidade do Usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por
seu representante, não cabendo ao Portal de Compras Públicas ou ao Município de Ibiam a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
5.4. O credenciamento do Fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos
praticados, a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico, bem como a aceitabilidade
no que se refere às regras dos editais eletrônicos que escolher participar.
6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
6.1. As licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e
senha.
6.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição
de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
6.4. Incumbirá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo
ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.5. Até a abertura da sessão pública, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente
inseridos no sistema;
6.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após
a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificada somente serão disponibilizados para avaliação
do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
7.1. A licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no Sistema eletrônico, dos seguintes campos:
7.1.1. PREÇO UNITÁRIO e GLOBAL.
7.1.2. Marca do produto ofertado e fabricante (somente uma marca por produto)
7.1.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for
aplicável: modelo, prazo de validade ou de garantia; e número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
7.2. A proposta deverá conter PREÇO UNITÁRIO e GLOBAL, ou seja, a multiplicação da quantidade estimada do item pelo respectivo preço
unitário (conforme a unidade e a quantidade mencionada), expresso em reais, sendo o total com 02 (duas) casas decimais, válido para ser
praticado desde a data da apresentação da proposta até o efetivo pagamento.
7.3. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes nos preços totais ofertados até, no máximo, duas casas decimais
após a vírgula.
7.4. A licitante deverá considerar, para formulação de sua proposta, as seguintes condições:
7.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada.
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7.6. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.
7.7. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
7.8. O prazo de validade da proposta é fixado em 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
8 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste
Edital.
8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de
Referência.
8.3. Também será desclassificada a proposta que identifique a licitante.
8.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
8.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
8.7. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
8.8. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo.
8.9. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no
Edital.
8.10. A licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado
pelo sistema.
8.11. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
8.12. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema
quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
8.13. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
8.14. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
8.15. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Pregoeiro, assessorado pela equipe de
apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
8.16. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo Pregoeiro.
8.17. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
8.18. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificação da licitante.
8.19. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
8.20. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será
suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio
eletrônico utilizado para divulgação.
8.21. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
8.22. Caso a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão
convocadas as demais licitantes Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento),
na ordem desclassificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido de 5 (cinco) minutos.
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8.23. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
8.24. A ordem de apresentação pelas licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate
entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
8.25. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666,
de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
8.25.1. Produzidos no País;
8.25.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
8.25.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
8.25.4. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
8.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
8.27. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.28. O Pregoeiro solicitará a licitante melhor classificada que, no prazo de 24(vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao último
lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
8.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
9 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
• Encerrada a fase de lances, o Pregoeiro verificará se a titular da proposta vencedora é classificada como regional ou local.
• Se não for e se, entre as proponentes, houver propostas de locais ou regionais na faixa de diferença, da vencedora, até 10% (dez por
cento).
• Se houver, em ordem crescente, até que uma faça a opção, terão a oportunidade de, em cinco minutos, ofertarem proposta menor da
vencedora, quando será a titular declarada vencedora.
9.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e
à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
parágrafo único do art.7º e no § 9º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019.
9.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar
preço manifestamente inexequível.
9.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo
apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
9.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas,
a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
9.5. O Pregoeiro poderá convocar a licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema,
no prazo de24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
9.6. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada da licitante, formulada antes de findo o
prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
9.7. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam se os que contenham as características do material ofertado,
tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior
envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
9.8. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobre tudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser
aferida pelos meios previstos nos itens acima, o Pregoeiro exigirá que a licitante classificada em primeiro lugar apresente amostra, sob pena
de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 10 (dez) dias úteis contados da solicitação.
9.9. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja
presença será facultada a todos os interessados, incluindo as demais licitantes.
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9.10. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
9.11. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega
de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta da licitante será recusada.
9.12. Se a (s) amostra (s) apresentada (s) pelo primeiro classificado não for(em)aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta
ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da (s) amostra (s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de
uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.
9.13. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados
pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.
9.14. Após a divulgação do resultado da homologação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelas licitantes no prazo de 10 (dez)
dias contados da data de homologação do certame, após os produtos/materiais poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a
ressarcimento.
9.15. As licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem
ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.
9.16. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
9.17. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
9.18. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta a licitante que apresentou o lance mais vantajoso,
com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
9.19. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com a licitante para que
seja obtido preço melhor.
9.20. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.
10 – DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS
10.1. Para habilitação, as empresas interessadas em participar do pregão deverão anexar na página do Portal de Compras Públicas (www.
portaldecompraspublicas.com.br), em local próprio para documentos, toda a documentação de habilitação. Sendo que a documentação anexada evitará a necessidade de envio da mesma por e-mail, bem como trará agilidade na verificação de habilitação das empresas vencedoras.
10.2. Os documentos na forma prevista neste Edital deverão ser inseridos no sistema do Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br), juntamente com a proposta.
10.3. Não serão aceitos documentos com prazo de validade vencido.
10.4. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o órgão emissor não declare a validade do
documento, esta será de 90 (noventa) dias contados a partir da data de emissão.
10.5. As declarações que necessitarem de assinaturas deverão ser realizadas preferencialmente na forma digital.
10.. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido, acarretará nas sanções administrativas deste Edital, podendo o (a) Pregoeiro (a) convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.
11 – DA HABILITAÇÃO
11.1. Deverão ser encaminhados os seguintes documentos:
11.1.1. Habilitação Jurídica
11.1.2. Registro comercial no caso de empresa individual.
11.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso
de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
11.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
11.1.5. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão apresentar Certidão da Junta Comercial de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, ou declaração firmada por contador ou técnico em contabilidade indicando o seu registro no Conselho
Regional de Contabilidade – CRC, de que a licitante ostenta esta condição, devendo ambas serem firmadas no corrente ano;
11.1.6. Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, para fins do disposto no inciso V do art. 27
da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99.
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11.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
11.2.1. Declaração de que a empresa não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
11.2.2. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação – Atestado (s) de Capacidade Técnica, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido
por ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu.
11.2.3. Declaração de que os materiais fornecidos, são novos, de boa qualidade, registrados nos órgãos competentes e que atendem todas
as normas técnicas legais.
11.3 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
11.3.1. Certidão de Regularidade Unificada de Débitos Relativos aos Tributos Federais.
11.3.2. Prova de Regularidade Estadual.
11.3.3. Prova de Regularidade Municipal, do domicílio da licitante.
11.3.4. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de serviço (FGTS).
11.3.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
11.3.6. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF).
11.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA
11.4.1. Certidão negativa de recuperação fiscal/falência/concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, juntamente com
certidão EPROC, expedidas até 60 (sessenta) dias antes da data limite para apresentação das propostas. OBS: As licitantes sediadas em
outros Estados deverão apresentar, juntamente com a certidão negativa exigida, declaração passada pelo foro de sua sede, indicando quais
os Cartórios ou Ofícios de Registros que controlam a distribuição de falências e concordatas. Não serão aceitas certidões com validade
expirada;
11.4.2. Declaração de Fatos Impeditivos.
11.5. Os documentos que dependam de prazo de validade e que não contenham esse prazo especificado no próprio corpo, em lei ou nesse
processo, devem ter sido expedidos em no máximo 03 (três) meses anteriores a data determinada para a entrega dos envelopes.
11.6. A ME ou EPP, declarada vencedora que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, conforme
Arts. 42 e 43 da Lei Complementar 155, de 27 de outubro de 2016, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em cinco dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame, podendo
ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada
e durante o transcurso do respectivo prazo.
11.6.1. O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte, da apresentação de todos os
documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
11.6.2. Os documentos deverão ser apresentados autenticados por processo de cópia autenticada por cartório competente, ou outro sistema, ou ainda por via eletrônica (internet), desde que devidamente autorizado pelo órgão competente.
11.7. A critério do Pregoeiro poderão ser solicitados esclarecimentos, assim como serem efetuadas diligências, visando a conformara capacidade técnica, gerencial e administrativa das empresas concorrentes.
9.8. A não apresentação da proposta de preços e/ou dos documentos de habilitação exigidos por parte da empresa classificada em 1º lugar,
dentro do prazo estabelecido ocasionará a desclassificação da licitante, sendo convocados, por ordem de classificação, as demais participantes do processo licitatório.
11.9. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa
ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
11.10. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
11.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat”
a nova data e horário para a continuidade da mesma.
11.12. Será inabilitado a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
12 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
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12.1. A proposta final da licitante declarada vencedora deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
12.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo
a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
12.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência da licitante vencedora, para fins de pagamento.
12.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação
de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
12.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
12.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por
extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
12.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores
numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
12.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer
outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
12.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
13 – DOS RECURSOS
13.1. Declarada a vencedora e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção
de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.
13.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para
decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
13.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
13.4. A falta de manifestação motivada da licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.
13.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema
eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar em contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.
13.6. Os recursos e contrarrazões deverão ser protocolados por meio através do link http://licita@ibiam.sc.gov.br.
13.7. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
13.8. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.
14. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
14.1. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital aquele que não o fizer em até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a
realização do Pregão, apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que entende viciarem o mesmo.
14.2. Será admitida a Impugnação do Edital por intermédio de meio eletrônico, através da PLATAFORMA ELETRÔNICA: www.portaldecompraspublicas.com.br “Acesso Identificado”, ou através de peça original protocolada por meio físico, junto ao Departamento de Licitações da
Prefeitura Municipal.
14.3. Caberá ao(à) Pregoeiro(a) decidir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre a Impugnação interposta no que se refere aos procedimentos de Licitação, e à equipe técnica, no que tange a avaliações dos produtos, normas e outros temas que não sejam de responsabilidade
do(a) Pregoeiro(a).
14.4. Se procedente e acolhida a Impugnação do Edital, seus vícios serão sanados, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto,
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
15 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1. O objeto da licitação será adjudicado a licitante declarada vencedora, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou
pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
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15.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
15.3. A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela Portaria Municipal 330/2021, nos termos do art. 67 da lei n. 8.666
de 21 de junho de 1993 consolidada.
16 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05(cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação,
para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.
16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante endereço em sítio eletrônico cadastrado, para que seja assinada digitalmente
e devolvida no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.
16.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
16.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de
Referência, com a indicação da licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais
condições.
17. DA DOTAÇÃO
17.1. As despesas decorrentes das aquisições, objeto do presente Certame, correrão à conta da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.
Órgão: 02- EXECUTIVO MUNICIPAL;
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Transportes.
Atividade: 2033- Manutenção do Bloco de Atenção Básica Variável
Reduzido: 43 fonte 1100;
Detalhamento: 339030240000000- material para manutenção de bens imóveis.
Órgão: 02- EXECUTIVO MUNICIPAL;
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Educação
Atividade: 2033- Manutenção do Bloco de Atenção Básica Variável
Reduzido: 51 fonte 1101;
Detalhamento: 339030240000000- material para manutenção de bens imóveis.
Órgão: 02- EXECUTIVO MUNICIPAL;
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Administração e Fazenda
Atividade: 2033- Manutenção de Convênio com a Segurança Pública
Reduzido: 13 fonte 1112;
Detalhamento: 339030240000000- material para manutenção de bens imóveis.
18 – DO RECEBIMENTO E DO FORNECIMENTO
18.1. A empresa vencedora terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para assinar o contrato, sob pena da perda do direito objeto desta
licitação.
18.2. A entrega da mercadoria será parcelada, periodicamente o Município solicitará a quantidade necessitada.
18.3. O prazo para início do fornecimento do produto será no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados do recebimento da Nota de Empenho.
18.4. A mercadoria deverá ser entregue lacrada, sem bolor, e em perfeitas condições de uso, sem nenhum tipo de dano, tanto nas embalagens quanto nos produtos.
18.4.1.A contratada fica obrigada a substituir, no prazo de 10 (dez) dias, todo o material que apresentar defeitos de fabricação sem ônus
ao contratante.
18.5. A garantia aqui requerida não trará prejuízo a eventuais garantias adicionais fornecidas pela contratada;
18.6. A responsabilidade por vício e/ou fato dos produtos resolver-se-á subsidiariamente nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
18.7. O local de entrega dos produtos será na Secretaria solicitante no horário das 08h00min às 17h00min, de segunda-feira a sexta-feira,
com prévia informação no momento da confirmação do pedido.
18.8. As Secretarias reservam-se o direito de recusar materiais que não estiverem de acordo com o solicitado e as despesas decorrentes
correrão a expensas da contratada, sendo reiniciada a contagem do prazo para pagamento, quando da entrega definitiva.
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18.9. A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.
18.10. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do Pregão e da Nota de
empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
18.11. A Ata de Registro de Preços a ser firmado com a licitante vencedora, terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua
assinatura.
19 – DO PAGAMENTO
19.1 O pagamento será efetuado conforme Decreto Municipal 3570/2021, mediante emissão e apresentação de documento fiscal ou equivalente e do arquivo XML, o qual deve ser encaminhado no seguinte e-mail: adm@ibiam.sc.gov.br, atendimento@ibiam.sc.gov.br .
19.2 É vedado o reajuste de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II do artigo 65 da Lei N.
8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada, ficando reservado a CONTRATADA o direito ao equilíbrio econômico financeiro (Art. 37, XXI, da
CF), procedendo-se à REVISÃO do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra fato imprevisível ou previsível, porém com consequências
incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento.
19.3. A comprovação será feita por meio de documentos, tais como, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias
primas, de transportes de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de REVISÃO do contrato;
19.4. Junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas de custos comparativa entre a data da formulação da proposta
e do momento do pedido de REVISÃO do contrato, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado.
19.5 A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico financeiro, poderá proceder à revisão do contrato.
19.6 Independentemente de solicitação, a administração poderá convocar a contratada para negociar a redução dos preços mantendo o
mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado.
20. DAS PENALIDADES
20.1 – Nos termos do artigo 7º da Lei n. 10.520/2002 e 8.666/93, se a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta,
não celebrar contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 5(cinco)
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade.
20.2 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de registro de cadastro do Município, e no caso de suspensão de licitar,
a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominações
legais.
20.3 - Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada, sem que antes, este tenha pago ou lhe seja relevada a multa imposta.
20.5 - À Contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais poderá sofrer as seguintes penalidades,
isolada e conjuntamente nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste pregão, a Prefeitura Municipal de
Ibiam, poderá aplicar à empresa vencedora, as seguintes penalidades:
I – advertência escrita;
II – Multa de 10% sobre o valor total do contrato;
III – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois)
anos;
IV – declaração de inidoneidade.
21 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1 – Nenhuma indenização será devida as licitantes por apresentarem documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente
PREGÃO.
21.2 – O objeto deste pregão poderá sofrer acréscimo ou supressões, em conformidade com o art. 65 da lei nº 8.666/1993, atualizada.
21.3 – A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fatos supervenientes, devidamente comprovados, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito
e devidamente fundamentado.
21.10 - No interesse do Município, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser:
a) adiada a abertura da licitação;
b) alteradas as condições do Edital, obedecido ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 atualizada.
21.12. Quaisquer pedidos de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital deverão ser dirigidos à
Prefeitura Municipal no endereço anteriormente citado, ou pelo telefone (49) 3534-0044.
21.13 – Fazem parte do presente Edital:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II - Modelo de proposta de preços;
Anexo III – Dados bancários;
Anexo IV – Declaração de que cumpre os requisitos;
Anexo V – Declaração ME ou EPP;
Anexo VI – Declaração fatos impeditivos;
Anexo VII - Minuta da ata de registro de preços;
Anexo VIII- Declaração idoneidade;
Anexo IX- Declaração de Emprega Menores.
Ibiam/SC 21 de outubro de 2021.
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JOARES TREVISOL
PREFEITO MUNICIPAL
HENRIQUE GRASSI ROSSATO
Advogado – OAB/SC 34.173
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
Registro de Preços visando futuras aquisição de materiais diversos de construção, pelo período de 12 meses.
Item

Quant.

Descrição

Valor Unit.
Máximo para cotação

Valor Total Máximo

01

10 un

Argamassa colante AC I. Indicada para assentamentos cerâmicos (pisos e azulejos) para uso interno. Fornecido em embalagens de no mínimo 20kg.

R$ 12,49

R$ 124,90

02

63 un

Argamassa colante AC II. Indicada para assentamentos cerâmicos (pisos e azulejos) para uso interno ou externo. Fornecido em embalagens de no mínimo 20kg.

R$ 23,00

R$ 1.449,00

03

60 un

Argamassa colante AC III. Indicada para assentamentos cerâmicos (pisos e azuleR$ 32,50
jos) para uso interno ou externo. Fornecido em embalagens de no mínimo 20kg.

R$ 1.950,00

04

80 un

Rejunte cimentício, cores a definir, embalagens com no mínimo 1kg.

R$ 6,70

R$ 536,00

05

300 M²

Revestimento cerâmico para piso esmaltado, medindo aproximadamente 45 x 45,
para áreas internas, cor a definir, resistente a absorção de água, ISO CLASSE 04
ou 05. Resistência a abrasão PEI, deve ser de no mínimo 03.

R$ 24,60

R$ 7.380,00

06

300 M²

Revestimento cerâmico para piso, antiderrapante, medindo aproximadamente 45 x
45, para áreas externas, cor a definir, resistente a absorção de água, ISO CLASSE R$ 30,73
04 ou 05. Resistência a abrasão PEI, deve ser de no mínimo 03.

R$ 9.219,00

07

100 un

08

10 m³

09

Cimento saca com no mínimo 50 kg

R$ 30,46

R$ 3.046,00

Areia média para construção.

R$ 150,00

R$ 1.500,00

80 un

Blocos de concreto , produzido conforme especificação da ABNT 6136, com tamanho mínimo de 09x19x39.

R$ 2,56

R$ 204,80

10

02 un

Vergalhão de aço barra de 8mm com no mínimo 12 metros.

R$ 65,75

R$ 131,50

11

15 un

Cal hidratada para construção civil saca com no mínimo 20kg

R$ 13,83

R$ 207,45

12

05 un

Porta interna completa, com batente de no mínimo 11cm, dobradiças e fechadura,
R$ 295,00
em madeira de pinus, com tamanho mínimo de 60cm

R$ 1.475,00

13

05 un

Porta interna completa, com batente de no mínimo 11cm, dobradiças e fechadura,
R$ 295,00
em madeira de pinus em madeira de pinus, com tamanho mínimo de 70cm

R$ 1.475,00

14

10 un

Porta interna completa, com batente de no mínimo 11cm, dobradiças e fechadura,
R$ 289,50
em madeira de pinus, em madeira de pinus, com tamanho mínimo de 80cm

R$ 2.895,00

15

05 un

Porta interna completa, com batente de no mínimo 11cm, dobradiças e fechadura,
R$ 317,50
em madeira de pinus, em madeira de pinus, com tamanho mínimo de 90cm

R$ 1.587,50

16

2000 un

Piso cimentício retangular tipo Paver, com no mínimo 10x20 cm. Fabricado com
todas as normas legais, ABNT NBR 9781, ABNT NBR 15953, atualizadas.

R$ 1.900,00

17

250 un

Piso cimentício tipo paver direcional vermelho com no mínimo 20x20x6cm. FabriR$ 2,30
cado com todas as normas legais, ABNT NBR 9781, ABNT NBR 15953, atualizadas.

R$ 575,00

18

4.000 un

Lajota sextavada com no mínimo 25x25x8cm. Fabricado com todas as normas
legais, ABNT NBR 9781, ABNT NBR 15953, atualizadas.

R$ 17.480,00
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1.1.2. A proponente que cotar acima do preço de referência, será automaticamente desclassificada no referido item.
1.1.3. Todos os custos/despesas com transporte, manutenção, operador, combustível e/ou qualquer outro custo, fica sob inteira responsabilidade da contratada, bem como, manter em perfeitas condições de armazenamento no transporte/envio de todos os itens a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade. Os quantitativos indicados em anexo são mera expectativa de contratação. O Município
de Ibiam reserva-se o direito de solicitar apenas a quantidade necessária para sua demanda. Após decorridos os doze meses, contados da
assinatura da ata de registro de preços, os saldos restantes serão desconsiderados.
1.1.5. A contratada deverá entregar os produtos lacrados, novos e com registro nos órgãos competentes, no que couber.
2 . DAS CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO
2.1. As aquisições decorrentes da Ata de Registro de Preços serão formalizadas pela assinatura de documento hábil entre o fornecedor e a
unidade requisitante, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666/93, conforme o caso.
2.2. A(s) Nota(s) de Empenho(s) deverão ser anexadas ao processo de administração da Ata de Registro de Preços.
2.3. A licitante vencedora fornecerá somente o objeto relacionado neste Termo de Referência.
2.4. A Unidade Requisitante não se responsabilizará pelo fornecimento a terceiros dos objetos contratados, mesmo que adquiridos por seus
servidores.
3 . DA ENTREGA E DO PRAZO
3.1. O fornecimento dos itens objeto desta licitação ocorrerão no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a entrega da Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho, sem nenhum custo adicional para o Município.
3.2. A Entrega deverá ocorrer na sede do Município, conforme endereço constante na Ordem de fornecimento.
4 . DAS OBRIGAÇÕES
4.1. DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA REQUISITANTE:
4.1.1. Proporcionar todas as facilidades para que o Fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste termo
de referência.
4.1.2. Rejeitar, no todo ou em parte, o material a ser entregue em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo Fornecedor.
4.1.3. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.
4.1.3.1. Efetuar o pagamento ao fornecedor por meio de crédito em conta corrente bancária, mediante a apresentação da respectiva nota
fiscal eletrônica, devidamente discriminada e acompanhada de duas vias da correspondente certificação eletrônica emitida através da chave
de acesso, www.nfe.fazenda.gov.br
4.1.4. Requisitar, por meio do setor pertinente, o fornecimento dos produtos, conforme as necessidades da unidade requisitante, responsável pela fiscalização do fornecimento.
4.1.5. Conferir se o fornecimento do produto está de acordo com o inicialmente proposto, embora o fornecedor seja o único e exclusivo
responsável pelo fornecimento nas condições especificadas.
4.1.6. Proporcionar condições ao fornecedor para que possa executar o objeto dentro das normas estabelecidas.
4.1.7. Comunicar ao fornecedor qualquer irregularidade na entrega do produto e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.
4.1.8. Solicitar a substituição do produto que não apresentar condições de ser utilizado, mediante comunicação a ser feita pelo setor de
compras/responsável da fiscalização.
4.1.9. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo fornecedor.
4.1.10. Impedir que terceiros forneçam o objeto deste Termo de Referência.
4.1.11. Atestar o adimplemento da obrigação, desde que satisfaça às exigências editalícias.
4.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
4.2.1. Entregar, pelo preço contratado, os produtos objeto deste Termo de Referência, segundo as necessidades e requisições da Unidade
requisitante.
4.2.2. Entregar o objeto especificado na Autorização de Compras/Nota de Empenho, de acordo com as necessidades e o interesse da Unidade Requisitante, obedecendo rigorosamente os prazos e as condições estabelecidas neste Termo de Referência.
4.2.3. Responsabilizar-se integralmente pela entrega, nos termos da legislação vigente e exigências editalícias, observadas as especificações, normas e outros detalhamentos, quando for o caso ou no que for aplicável, fazer cumprir, por parte de seus empregados e prepostos,
as normas da Unidade Requisitante.
4.2.4. Atender, de imediato, as solicitações relativas à substituição, reposição ou troca do objeto que não atenda ao especificado.
4.2.5. Entregar o objeto no prazo estabelecido, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o
estabelecido.
4.2.6. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do objeto, reservando ao Município o direito de recusá-lo caso não
satisfaça aos padrões especificados.
4.2.7. Comunicar imediatamente a Unidade Requisitante, quando for o caso, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional,
para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias.
4.2.8. Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da entrega do objeto, seja por vício de fabricação
ou por ação ou omissão de seus empregados.
4.2.9. Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, securitários e outros advindos da execução do
objeto, de forma a eximir a Unidade Requisitante de quaisquer ônus e responsabilidades.
4.2.10. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
4.2.11. A contratada não poderá subcontratar os objetos dessa licitação.
ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
Apresentamos nossa proposta para aquisição do objeto da presente Licitação Pregão, na Forma Eletrônica, acatando todas as estipulações
consignadas no respectivo Edital e seus anexos.
1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: NOME DA EMPRESA: CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:
2. REPRESENTANTE e CARGO: CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: ENDEREÇO e TELEFONE;
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3. PREÇO deverá ser cotado preço unitário e total por item contendo a marca do item e fabricante.
4. PROPOSTA: R$ (Por extenso).
5. CONDIÇÕES GERAIS A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente Licitação.
6. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA;
7. VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL De, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão
8. PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS De 12(doze) meses.
9. Obs.: Nos preços cotados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do Objeto, entrega nos entes
da federação consorciados, composição do BDI, encargos sociais e inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão de obra
especializada ou não, fretes, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Tributária, Social, Trabalhista
e Previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes
de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e
completa do Objeto desta Licitação.
10. LOCAL E DATA NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
ANEXO III
DADOS BANCÁRIOS:
1. NOME DO BANCO:
2. CIDADE: Nº DA AGÊNCIA:
3. Nº DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA:
4. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL NOME COMPLETO:
5. CARGO OU FUNÇÃO:
6. IDENTIDADE Nº: CPF/MF Nº:
7. TELEFONE PARA CONTATO:
8. DECLARAÇÃO DE DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA EMPRESA Declaramos que o Domicílio Eletrônico da Empresa para o recebimento de
autorizações de fornecimento, alerta de avisos, notificações e decisões administrativas, é: E-MAIL: Obs.: Informar apenas 01 (um) e-mail
como domicílio eletrônico da empresa. Havendo mais de um e-mail informado, será considerado somente o primeiro da lista.
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) ________ CNPJ nº ____________________, sediada em _____________(ENDEREÇO COMERCIAL) _______
, declara, sob as penas da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no presente
processo licitatório. OBS – Se for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – EPP com problemas na habilitação, fazer constar tal ressalva. _____________ ( UF ), ____< DATA> ________ _________________________________________ Assinatura do representante legal
da empresa Carimbo da empresa Carimbo do CNPJ:
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
A empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ou procurador ______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________, do CPF nº
_______________, DECLARA, sob as penas elencadas na Lei Federal n° 8.666/93, que, em conformidade com o previsto no art. 3° da Lei
Complementar Federal n° 123, de 15 de dezembro de 2006, possui a receita bruta equivalente a uma _____________________________
______ (microempresa ou empresa de pequeno porte). Declara, ainda, que não há nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do art. 3°
da LC Federal n° 123/06.
Assinatura e carimbo Representante da empresa
ANEXO VI
DECLARAÇÃO NEGATIVA DE IMPEDIMENTOS PARA
PARTICIPAR DE PROCESSO LICITATÓRIO
______________________________________________________________ , inscrita no CNPJ sob o nº _________________________,
sediada no endereço ________________________________ DECLARA, sob as penas da lei, que está proponente não incorre em qualquer
das seguintes situações:
a) Ter sido declarada inidônea por ato do Poder Público;
b) Ter sido apenada com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;
c) Impedida de licitar, de acordo com o art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Ainda, comprometo-me a informar a ocorrência de fato superveniente, impeditivo da habilitação e qualificação exigidas no Edital.
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.
__________________ , _____, de ___________________ de 2021.
Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal (is) da empresa
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ANEXO VII
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º. __/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N. 091/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N. 042/2021
SRP Nº 030/2021
VALIDADE: 12 (doze) meses
Aos _________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e um, o Município de Ibiam, inscrito no CNPJ sob n. 01.612.745/000174, situado na Travessa Leoniza Carvalho Agostini, nº 20, Centro, Ibiam, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu Prefeito
Municipal Sr. JOARES TREVISOL, no uso das atribuições de seu cargo e, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93 e Decreto Federal
n. 3.931/01, Decreto Municipal n. 1.351/2005, Decreto Municipal n. 3443/2021, e, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o
resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n. 042/2021, Processo Licitatório 091/2021, SRP 030/2021, RESOLVE: registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s), ............ , de acordo com a classificação por ela(s)
alcançada(s) por item, observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que
se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS – Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, todos os elementos que
compõem o processo de licitação antes nominado, inclusive a proposta pela CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO – Pregão Eletrônico, para Registrar Preços visando futuras aquisições referente a aquisição de materiais
diversos de construção, pelo período de 12 meses.
.......................
Todos os custos/despesas com transporte, manutenção, operador, combustível e/ou qualquer outro custo, fica sob inteira responsabilidade
da contratada, bem como, manter em perfeitas condições de armazenamento no transporte/envio de todos os itens a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade. Os quantitativos indicados em anexo são mera expectativa de contratação. O Município de Ibiam
reserva-se o direito de solicitar apenas a quantidade necessária para sua demanda. Após decorridos os doze meses, contados da assinatura
da ata de registro de preços, os saldos restantes serão desconsiderados.
O prazo máximo para entrega dos itens será de 05 (cinco) dias após o envio da Autorização de Fornecimento, conforme a necessidade da
Administração.
Os objetos deverão ser entregues em horário das 07h30min até 11h30min e 13h até 17h, em endereço citado na autorização de fornecimento.
A contratada deverá entregar os produtos lacrados, novos, sem bolor, com registro nos órgãos competentes.
CLÁUSULA TERCEIRA: CONDIÇÕES DE ENTREGA
Após a solicitação formal com envio da Autorização de Fornecimento no e-mail da empresa, conforme indicado na proposta da mesma, o
fornecedor terá um prazo máximo de 05 (dias), para entregar os itens, conforme AF. Para cada dia de atraso na prestação dos serviços,
poderá o Município cobrar multa de R$ 300,00(Trezentos reais) da empresa vencedora do certame, caso o atraso seja superior a 10(dez)
dias a presente ata será cancelada e a empresa sofrerá também as penalidades legais conforme consta no edital. Caso a administração
constate que o item não atenda as exigências contidas no item 1(do objeto), a empresa sofrerá também as penalidades conforme consta
no edital e respectiva ata de registro de preços.
CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do cumprimento do presente contrato correrão por conta, de recursos próprios do Município de Ibiam.
Órgão: 02- EXECUTIVO MUNICIPAL;
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Transportes.
Atividade: 2033- Manutenção do Bloco de Atenção Básica Variável
Reduzido: 43 fonte 1100;
Detalhamento: 339030240000000- material para manutenção de bens imóveis.
Órgão: 02- EXECUTIVO MUNICIPAL;
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Educação
Atividade: 2033- Manutenção do Bloco de Atenção Básica Variável
Reduzido: 51 fonte 1101;
Detalhamento: 339030240000000- material para manutenção de bens imóveis.
Órgão: 02- EXECUTIVO MUNICIPAL;
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Administração e Fazenda
Atividade: 2033- Manutenção de Convênio com a Segurança Pública
Reduzido: 13 fonte 1112;
Detalhamento: 339030240000000- material para manutenção de bens imóveis.
CLÁUSULA QUINTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos financeiros serão próprios do Município do orçamento do exercício financeiro em vigor, conforme segue:
CLÁUSULA SEXTA: DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor total do presente contrato é de R$ .............. O pagamento, referente será efetuado conforme cronograma de pagamento fixado
pelo Decreto Municipal 3570/2021. Para ambos os casos, o pagamento será efetuado, através de Ordem Bancária, mediante apresentação
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da respectiva Nota Fiscal eletrônica devidamente recebida e aceita por Servidor responsável pelo recebimento. A empresa também deve
encaminhar o arquivo XML no seguinte e-mail: adm@ibiam.sc.gov.br e atendimento@ibiam.sc.gov.br .
Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência, fornecimento de itens em desacordo com o edital, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária.
O pagamento somente será realizado após a comprovação de regularidade da documentação obrigatória da licitante vencedora junto ao
Processo Licitatório mediante a apresentação da documentação obrigatória (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, Certidão de Quitação da Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal, Estadual, FGTS e INSS), e Falência
e Concordata, devidamente atualizada.
Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei n.º 9.430, de 27.12.96. As pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES não estão sujeitas a retenção, desde que apresentem Declaração na forma do Anexo VI da IN SRF n.º 306 de 12 de março de 2003.
CLÁUSULA SÉTIMA: DO REAJUSTE
Não haverá reajuste, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei n 8.666, de 21
de junho de 1993 consolidada.
É assegurado à CONTRATADA o direito ao equilíbrio econômico financeiro (Art. 37, XXI, da CF), procedendo-se à REVISÃO do mesmo a
qualquer tempo, desde que ocorra fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento.
§1º A CONTRATADA, quando for o caso deverá formular à Administração requerimento para a REVISÃO do contrato, comprovando a
ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as obrigações
contraídas por ela.
I – A comprovação será feita por meio de documentos, tais como, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias
primas, de transportes de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de REVISÃO do contrato;
II – Junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas de custos comparativa entre a data da formulação da proposta e
do momento do pedido de REVISÃO do contrato, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado.
III – A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico financeiro, procederá a revisão do contrato.
§ 2º Independentemente de solicitação, a administração poderá convocar a contratada assinar aditivo de redução dos preços mantendo o
mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado.
CLÁUSULA OITAVA: VIGÊNCIA
O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência até 12 meses.
CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
I – A CONTRATADA assumirá responsabilidade pela entrega do objeto, bem como por quaisquer danos decorrentes da entrega, causados
à esta Municipalidade ou à terceiros.
II – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do Contrato por não cumprimento do mesmo.
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
I – Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização do material entregue, sob os aspectos quantitativos e
qualitativos, anotando em registro próprias falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte da Contratada.
II – Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições estabelecidas neste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS DIREITOS DO MUNICÍPIO
Nos termos da Legislação, o Município pode exigir, a qualquer tempo, a sub-rogação do contrato, no seu todo ou em parte a si próprio ou
a quem determinar caso a execução não seja comprovadamente a do Edital de Pregão nº 042/2021, indenizando o contratado pelo fornecimento dos produtos até então efetuado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS PENALIDADES
I – À Contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais poderá sofrer as seguintes penalidades, isolada
e conjuntamente:
Ainda nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se a licitante, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta,
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de
cadastramento de fornecedores, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais
cominações legais. E demais sanções, conforme previsto no edital e ata de registro de preços, parte integrante deste processo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Da penalidade aplicada caberá recursos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, á autoridade superior àquela que aplicou a sanção,
ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
A execução deste Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela Portaria Municipal 330/2021, nos termos do art. 67 da lei n. 8.666
de 21 de junho de 1993 consolidada.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO
I – O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas neste Edital e no Contrato, por parte da licitante
vencedora, assegurará ao Município o direito de rescindir o Contrato, mediante notificação através de ofício, entregue diretamente ou por
via postal, com prova de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para a Administração e sem prejuízo do disposto na Cláusula Décima
Primeira.
II – O Contrato poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes modalidades, sem prejuízo do disposto no art. 78 da Lei n. 8.666/93 e alterações
posteriores:
a) Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração Municipal, mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa,
nos seguintes casos:
I. o atraso injustificado, a juízo da Administração, na entrega do material licitado;
II. entrega de material fora das especificações constantes no Objeto deste contrato;
III. a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência,
total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem o cumprimento da obrigação assumida;
IV. o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a entrega do material, assim como
as de seus superiores;
V. o cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste contrato, anotadas na forma do § 1º, do art. 67, da Lei nº 8.666/93
atualizada;
VI. a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
VII. a dissolução da empresa;
VIII. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da Administração, prejudique a execução
deste Contrato;
IX. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera
administrativa a que está subordinado o licitante vencedor e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; e
X. a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do Contrato.
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente.
III – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada pela autoridade competente.
IV – A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei Federal n.°
8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA VINCULAÇÃO E DA PUBLICAÇÃO
Este contrato está vinculado ao Edital Pregão nº 042/2021, Processo Licitatório nº 091/2021, SRP: 030/2021, bem como à proposta apresentada pelo contratado e aos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores, Decreto Municipal n. 1.351/05, e demais legislação vigente e pertinente. A administração providenciara a publicação do extrato
do presente contrato, até o dia 5 do mês subsequente, constados da data de assinatura do presente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: EVENTUAL ATRASO DO MUNICÍPIO
Eventuais atrasos nos pagamentos serão remunerados utilizando-se os mesmos critérios que o Município utiliza para penalizar os atrasos
nas suas receitas de parte dos contribuintes.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES GERAIS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Quaisquer modificações entre as partes, com relação aos assuntos relacionados a este contrato, serão formalizadas por escrito, em duas
vias, uma das quais visadas pelo destinatário, e que constituirá prova de sua efetiva entrega.
O presente instrumento rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada. Os casos omissos
serão resolvidos à luz da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e dos princípios gerais de Direito, Lei n. 10.520/2002 e
Decreto Municipal n 1.351/05.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 671

Para questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Tangará, Estado de Santa Catarina, com
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente, juntamente com duas testemunhas, em três vias de igual teor, e forma sem emendas ou rasuras, para que produza seus jurídicos efeitos.
Ibiam/SC, ...............................
JOARES TREVISOL 		
PROPONENTE VENCEDOR
Prefeito Municipal 		
CNPJ: ...............................
CONTRATANTE 			CONTRATADA
TESTEMUNHAS
ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
REGISTRO DE PREÇOS
_______________________________________________________ , CNPJ nº ______ (razão social ) ______________________________,
sediada na ______________________________ (endereço completo) _______________________________________________________
____________, DECLARA, sob as penas da lei, de que não foi declarada inidônea para participar de Licitação Pública.
__________________ , _____, de ___________________ de 2021. _______________________________________________________ .
Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da entidade
ANEXO IX
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES
_______________________________________________________ , CNPJ nº ______
(razão social da Empresa)
______________________________ , sediada na ______________________________
(endereço completo)
______________________________________________________________________ ,
DECLARA, para fins do disposto no Art.27, V, da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9854/97, que não emprega menor de 18 (dezoito)
anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz.
__________________ , _____, de ___________________ de 2021.
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EDITAL DE LICITAÇÃO 092/2021

Publicação Nº 3358600
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 29595B10E7FB0674E9BBADBEF28EE6AF30F16E44

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IBIAM
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 092/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2021

PROCESSO EXCLUSIVO PARA ME/EPP
Código registro TCE: 29595B10E7FB0674E9BBADBEF28EE6AF30F16E44

O MUNICÍPIO DE IBIAM, Estado de Santa Catarina, CNPJ 01.612.745/0001-74, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. JOARES TREVISOL, TORNA PÚBLICO que fará
realizar licitacao pública, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, e que será regida pela Lei n.10.520, de 17 de julho de 2002, atualizada, pelo Decreto
Municipal n. 1.351, de 07 de dezembro de 2005, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n.
8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, Decreto Municipal n. 3443 de 2021, LC 123/06,
também atualizada, bem como o Decreto Federal n. 10.024, de 20 de setembro de 2019, cujo
objeto é a Aquisição de parque infantil (playground) e demais brinquedos, a serem
devidamente entregues e instalados na creche municipal José Atílio Grassi, conforme
recursos que são provenientes de transferências especiais estaduais de acordo com a
Portaria nº 384/SEF de 21/09/2021.
TIPO: Menor preço por ITEM
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 09:45 do dia 03/11/2021.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: às 10 horas do dia 03/11/2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10 horas do dia 03/11/2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF)
INTERVALO MÍNIMO DE LANCES: R$ 1,00 (um real)
PLATAFORMA ELETRÔNICA: www.portaldecompraspublicas.com.br “Acesso Identificado”
Formalização de consultas/encaminhamentos:
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Ibiam
ENDEREÇO: Travessa Leoniza Carvalho de Agostini, 20 – Centro, Município de Ibiam – Santa
Catarina, CEP: 89652-000.
Pregoeiro: Vanessa de Castro Walter
E-mail: licita@ibiam.sc.gov.br ou compras@ibiam.sc.gov.br
Telefone: (49) 35340044.
1. DO OBJETO

1
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A presente licitação tem por objeto Aquisição de parque infantil (playground) e demais
brinquedos, a serem devidamente entregues e instalados na creche municipal José Atílio
Grassi, conforme recursos que são provenientes de transferências especiais estaduais
de acordo com a Portaria nº 384/SEF de 21/09/2021.

ITEM 01
ITEM

QDADE
ESTIMADA

01

01 un

ESPECIFICAÇÃO / CÓDIGO

VALOR POR
VALOR
TOTAL POR
ITEM
ITEM

Parque infantil/playground multicolorido R$ 30.325,00
para área externa, recomendado para
idade na faixa de 01 a 05 anos no
mínimo, contendo no mínimo 14 opções
de brinquedos acoplados, dentro das
normas da ABNT, a ser instalado em
área de 5mx25m. Deverá conter no
mínimo as características a seguir: Com
estrutura principal (colunas) de Madeira
Plástica medindo 110mmx110mm e
parede de 20mm revestida com
acabamento
de
polipropileno
e
polietileno pigmentado cor itaúba
contendo:
1. Plataforma, tipo MP, com 4 colunas
em polímero reciclado medindo 110
mm x 110 mm x 2500 mm; 1 patamar
confeccionado com estrutura em
aço galvanizado e assoalho em
polímero reciclado, medindo 1050
mm x 1050 mm; altura do patamar
em relação ao nível do solo 800 mm,
telhado (cobertura formato de
pirâmide quadrangular) dimensão
de 1300mm x 1300mm x 650mm em
polietileno rotomoldado paredes
simples cor colorido.
2. Plataforma, tipo MP, com 3 colunas
em polímero reciclado medindo 110

R$ 30.325,00

2
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mm x 110 mm x 2500 mm; 1 coluna
em polímero reciclado medindo 110
mm x 110 mm x 3000 mm,1 patamar
confeccionado com estrutura em
aço galvanizado e assoalho em
polímero reciclado, medindo 1050
mm x 1050 mm; altura do patamar
em relação ao nível do solo 800 mm;
sem cobertura.
3. Balanço conjunto de balanço de
bebe, fixado a torre. Com 2 assentos
aberto em polietileno, suspenso por
correntes galvanizadas; Estrutura
em aço tubular com diâmetro de
42,4 mm, sem ângulo reto; 2
Assentos com dimensão de 460mm
x 225mm de polietileno rotomoldado
parede dupla cor colorido com
encaixe de fixação.
4. Coqueiro decorativo com 8(oito)
folhas diâmetro de 1300mm em
polietileno
rotomoldado
cor
colorido;3 Acabamento de colunas
em polietileno rotomoldado cor
colorido.
5. Tobogã 2 Curvas com ângulo de 60º
diâmetro 750mm de polietileno
rotomoldado cor colorido; 1 Flange
(Painel) medida externa 940 x
1020mm com furo central de 750mm
em polietileno rotomoldado cor
colorido; 1 Seção de saída (ponteira)
com diâmetro interno de 750mm
parede
dupla
de
polietileno
rotomoldado cor colorido.
6 Escorregador reto com dimensão de
1600mm x 500mm de largura, seção
de deslizamento com largura de
410mm com parede dupla em
polietileno rotomoldado, cor colorido.
Portal de segurança em polietileno
rotomoldado cor colorido
7 Rampa de tacos (com pega mão de
segurança), 4 tacos, dimensão
1200mm de comprimento X 790mm
de largura, assoalho em madeira
3
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8

9

10

11

12

13

plástica na cor itaúba. Estrutura de
metal aço galvanizado perfil tubular
quadrado 30mmx30mm e 2mm de
espessura.
Tubo curvo 90º com diâmetro interno
de
750mm
em
polietileno
rotomoldado cor colorido; 2 Flange
(Painel) medida externa 940 x
1020mm com furo central de 750mm
em polietileno rotomoldado cor
colorido.
Passarela reta com dimensão
1950mm x 820mm de largura com
assoalho de madeira plástica cor
itaúba. Guarda corpo (Corrimão)
estrutura tubular de aço galvanizado,
com tubos horizontais diâmetro de 1
polegada e parede de 1,95mm, tubos
verticais de diâmetro 5/8 de polegada
pintura eletrostática cor colorido.
Escada com 3 degraus, dimensão
1000 mm de comprimento x 600mm
de
largura
em
polietileno
rotomoldado parede dupla cor
colorido; Corrimão (Guarda corpo)
em aço tubular galvanizado e pintado
com pintura eletrostática com
diâmetro de 25,40mm e espessura
de 1,95mm; sem ângulos retos.
Rampa de escalada dimensão
1000mm x 690mm com 4 degraus em
polietileno rotomoldado com parede
dupla cor colorido; Portal de
segurança
em
polietileno
rotomoldado colorido.
Guarda corpo dimensão 870mm x
770mm em polietileno rotomoldado
parede dupla cor colorido de 820mm
de comprimento.
Kit jogo da velha com 9 cilindros em
polietileno rotomoldado coloridos
com desenhos internos de X e O com
diâmetro de 165mm x 210mm de
altura; Haste superior e inferior em
aço
galvanizado,
pintura

4
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eletroestática com dimensão
820mm de comprimento.

de

Apresentar certificado ABNT 16071/2012
ou suas atualizações – playgrounds,
conforme documentos exigidos na
proposta.

02

01 un

Carrossel infantil/gira-gira multicolorido R$ 3.990,00
com
no
mínimo
as
seguintes
características: estrutura e arco com
tubo/metal galvanizado de 1” e 3mm a
espessura da parede do cano, com
1,90m de diâmetro, eixo trefilado, com
02 rolamentos e tripe em ferro
galvanizado de 1” e 3mm a espessura da
parede do tubo. Tábuas com 72cm
comprimento x 19cm largura x 2cm
espessura para 08 lugares, adequado
para crianças de 01 a 05 anos, dentro
das normas da ABNT,
para ser
chumbado.

R$ 3.990,00

03

03 un

Brinquedos infantis sobre mola em R$ 3.177,50
formato de cavalo, com no mínimo a
seguinte descrição: peça de plástico
polietileno rotomoldado, 690mm largura
total, 1200mm de comprimento (do bico
à cauda) e 530mm de altura até o
assento. Mola feita com aço galvanizado
à fogo com 20mm de diâmetro, revestido
com pintura eletroestática, 400mm de
altura e 200mm de largura; suporte
âncora feito com aço galvanizado à fogo,
para fixação da mola no brinquedo e
para fixação da mola dentro, ou sobre o
concreto ou terra. O brinquedo deverá
seguir as normas da ABNT.

R$ 9.532,50

1.3. A proponente que cotar acima do preço de referência, será automaticamente
desclassificada no referido item.
5
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1.4. Todos os custos/despesas com transporte, manutenção, operador, combustível e/ou
qualquer outro custo, fica sob inteira responsabilidade da contratada, bem como, manter em
perfeitas condições de armazenamento no transporte/envio de todos os itens a serem
entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade.
1.5. A entrega deverá ser efetuada de forma técnica, completa, devendo a empresa oferecer
todas as informações necessárias para o bom funcionamento dos brinquedos.
1.6. As proponentes deverão constar nas propostas à marca comercial dos itens
cotados, para posterior conferência, quando da entrega.
1.7. Os materiais deverão ser de primeira qualidade, sob pena de devolução e possível
rescisão contratual. Serão recusados os produtos defeituosos ou que não atendam as
especificações. A aceitação dos brinquedos vincula-se ao atendimento das especificações
contidas no Termo de Referência e ao Edital.
1.8. Os produtos que estiverem em desacordo com o descritivo ou que se apresentarem com
defeito ou qualquer tipo de avaria deverão ser substituídos em até 10 (dez) dias.
1.9. O prazo máximo para entrega dos objetos será de 30 (trinta) dias, após o envio da
Autorização de Fornecimento.
1.10. Os brinquedos deverão ter garantia mínima de 1 (um) ano por defeitos de
fabricação/instalação, devendo estas serem de primeira linha.
1.11. Os brinquedos deverão ser de ótima qualidade, as roscas de parafusos salientes
acessíveis devem ter acabamento de proteção, para que não permaneçam cantos afiados,
garantindo a segurança das crianças
2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades,
regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta
Licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital,
seus Anexos e nos demais regramentos/normativos existentes no Brasil sobre a área de
fornecimento.
2.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a
documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto ao Portal de Compras
Públicas.
2.3. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.

6
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2.4. Não poderá participar da Licitação a empresa que estiver sob falência, concordata,
concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea pela
Administração Pública ou impedida legalmente, ou, ainda, Suspensa de Participar de Licitação.
2.5. A Licitante deverá ter feito a adesão ao Portal de Compras Públicas, sendo sua a
responsabilidade pela tramitação prévia neste sentido.
2.6. Em obediência ao artigo 47 da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006,
atualizada, este certame destina-se, exclusivamente, a interessadas que façam prova do
enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de pequeno Porte (EPP).
2.7. Considerando-se que o Município licitante não possui legislação própria sobre o assunto,
aplica-se a Federal, incluindo o Decreto n. 8.538, de 06 de outubro de 2015.
2.8. Para todos os efeitos, não havendo definição legal, considera-se:
•
•

ME’s ou EPP’s locais: àquelas com sede em Ibiam – SC; e
ME’s ou EPP’s regionais: àquelas com sede no Estado de Santa Catarina.

3. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO
3.1. O interessado deverá observar as datas e os horários limites previstos, atentando
também
para
a
data
e
horário
para
início
da
disputa,
no
sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
3.2.
As
propostas
deverão
ser
cadastradas
no
sistema
eletrônico
(www.portaldecompraspublicas.com.br), podendo ser enviadas, substituídas e excluídas até
a data e hora previstas para seu recebimento.
3.3. O acompanhamento do Sistema Eletrônico é responsabilidade do interessado para todas
as fases do presente Procedimento Administrativo.
4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
4.1. O Certame será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a), com o auxílio da equipe de apoio, que
terá, em especial, as seguintes atribuições:
I. acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
II. responder as questões formuladas pelos Fornecedores, relativas ao Certame;
III. acessar as propostas de preços;
IV. analisar a aceitabilidade das propostas;
V. desclassificar propostas, indicando os motivos;
7
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VI. conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de
menor preço;
VII. verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
VIII. declarar o vencedor;
IX. receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos Recursos;
X. elaborar a Ata da sessão;
XI. encaminhar o processo à autoridade superior para homologação.
5. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO:
5.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, ambas intransferíveis e de
responsabilidade única do Usuário, obtidas junto ao Portal de Compras Públicas.
5.2. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer
pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do Usuário ou por iniciativa do
Portal de Compras Públicas.
5.3. É de exclusiva responsabilidade do Usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Portal
de Compras Públicas ou ao Município de Ibiam a responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
5.4. O credenciamento do Fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados, a presunção de capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico, bem como a aceitabilidade no
que se refere às regras dos editais eletrônicos que escolher participar.
6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
6.1. As licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
8
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6.4. Incumbirá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.5. Até a abertura da sessão pública, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
6.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de
negociação e julgamento da proposta.
6.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificada
somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
7.1. A licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no Sistema eletrônico,
dos seguintes campos:
7.1.1. PREÇO UNITÁRIO e GLOBAL.
7.1.2. Marca do produto ofertado (somente uma marca por item);
7.1.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do
Termo de Referência: indicando, no que for aplicável: modelo, prazo de validade ou de
garantia; e número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
7.2. A proposta deverá conter PREÇO UNITÁRIO e GLOBAL POR ITEM, ou seja, a
multiplicação da quantidade estimada do item pelo respectivo preço unitário (conforme a
unidade e a quantidade mencionada abaixo), expresso em reais, sendo o total com 02 (duas)
casas decimais, válido para ser praticado desde a data da apresentação da proposta até o
efetivo pagamento.
7.3. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes nos preços totais
ofertados até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula.
7.4. A licitante deverá considerar, para formulação de sua proposta, as seguintes condições:
7.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada.
9
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7.6. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.
7.7. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
7.8. O prazo de validade da proposta é fixado em 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.
8 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO
DE LANCES
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de
Referência.
8.3. Também será desclassificada a proposta que identifique a licitante.
8.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
8.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
8.7. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
8.8. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo.
8.9. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
10
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8.10. A licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
8.11. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”,
em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
8.12. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois
minutos do período de duração da sessão pública.
8.13. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02
(dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período
de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
8.14. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.
8.15. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema,
poderá o Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
8.16. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverão ser desconsiderados pelo Pregoeiro.
8.17. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.
8.18. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.
8.19. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
8.20. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
8.21. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
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8.22. Caso a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte melhor classificada desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem desclassificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido de 5 (cinco) minutos.
8.23. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
8.24. A ordem de apresentação pelas licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas
de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
8.25. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bens e serviços:
8.25.1. Produzidos no País;
8.25.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
8.25.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País;
8.25.4. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social
e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
8.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas.
8.27. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
8.28. O Pregoeiro solicitará a licitante melhor classificada que, no prazo de 24(vinte e quatro)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
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8.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.
9 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
• Encerrada a fase de lances, o Pregoeiro verificará se a titular da proposta
vencedora é classificada como regional ou local.
• Se não for e se, entre as proponentes, houver propostas de locais ou regionais
na faixa de diferença, da vencedora, até 10% (dez por cento).
• Se houver, em ordem crescente, até que uma faça a opção, terão a
oportunidade de, em cinco minutos, ofertarem proposta menor da vencedora,
quando será a titular declarada vencedora.
9.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
parágrafo único do art.7º e no § 9º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019.
9.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior
ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
9.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.
9.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
9.5. O Pregoeiro poderá convocar a licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de24 (vinte e quatro) horas, sob pena
de não aceitação da proposta.
9.6. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e
justificada da licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
9.7. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam se os que
contenham as características do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante
e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
13
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indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena
de não aceitação da proposta.
9.8. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobre tudo quanto a
padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos itens
acima, o Pregoeiro exigirá que a licitante classificada em primeiro lugar apresente amostra,
sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 10 (dez) dias úteis
contados da solicitação.
9.9. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do
procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os
interessados, incluindo as demais licitantes.
9.10. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
9.11. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste
Edital, a proposta da licitante será recusada.
9.12. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em)aceita(s), o
Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação
de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.
9.13. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela
análise, não gerando direito a ressarcimento.
9.14. Após a divulgação do resultado da homologação, as amostras entregues deverão ser
recolhidas pelas licitantes no prazo de 10 (dez) dias contados da data de homologação do
certame, após os produtos/materiais poderão ser descartadas pela Administração, sem direito
a ressarcimento.
9.15. As licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.
9.16. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
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9.17. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no“chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.
9.18. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta a
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
9.19. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.
9.20. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
10 – DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS
10.1. Para habilitação, as empresas interessadas em participar do pregão deverão anexar na
página do Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br), em local
próprio para documentos, toda a documentação de habilitação. Sendo que a documentação
anexada evitará a necessidade de envio da mesma por e-mail, bem como trará agilidade na
verificação de habilitação das empresas vencedoras.
10.2. Os documentos na forma prevista neste Edital deverão ser inseridos no sistema do
Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br), juntamente com a
proposta.
10.3. Não serão aceitos documentos com prazo de validade vencido.
10.4. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade.
Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 90 (noventa) dias
contados a partir da data de emissão.
10.5. As declarações que necessitarem de assinatura deverão ser de preferência realizadas
na forma digital.
10.6. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima
estabelecido, acarretará nas sanções administrativas deste Edital, podendo o (a) Pregoeiro
(a) convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.
11 – DA HABILITAÇÃO
11.1. Deverão ser encaminhados os seguintes documentos:
11.1.1. Habilitação Jurídica
11.1.2. Registro comercial no caso de empresa individual.
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11.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores.
11.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
11.1.5. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão apresentar Certidão da
Junta Comercial de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
ou declaração firmada por contador ou técnico em contabilidade indicando o seu
registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, de que a licitante ostenta esta
condição, devendo ambas serem firmadas no corrente ano;
11.1.5.1. Obs: não serão aceitas declarações firmadas SOMENTE pelos proprietários
ou administradores, a mesmos que estes sejam contador ou técnico em contabilidade
indicando o seu registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC.
11.1.6. Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal,
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei
Federal nº 9.854/99.
11.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
11.2.1. Declaração de que a empresa não foi considerada inidônea para licitar ou contratar
com a Administração Pública.
11.2.2. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação – Atestado (s) de Capacidade
Técnica, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido
por ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu, que ateste o
fornecimento de playgrounds e dos brinquedos semelhantes ao objeto deste edital, e de
complexidade operacional equivalente ou superior.

7.1.3.1. A proponente deverá apresentar catálogo técnico dos playgrounds e dos
brinquedos ilustrativo do proponente em português, em original, relativos ao item
ofertado, com foto, planta baixa, descrição resumida das características e
especificações técnicas do produto, tais informações devem possibilitar uma
precisa avaliação do item ofertado, esta avaliação se dará na entrega do produto e
será realizada pelos fiscais de contrato.
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7.1.3.2. Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), em nome do fabricante, comprovando que o produto
atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071/2012 e suas atualizações.
11.3 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
11.3.1. Certidão de Regularidade Unificada de Débitos Relativos aos Tributos Federais.
11.3.2. Prova de Regularidade Estadual.
11.3.3. Prova de Regularidade Municipal, do domicílio da licitante.
11.3.4. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de serviço (FGTS).
11.3.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
11.3.6. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF).
11.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA
11.4.1. Certidão negativa de recuperação fiscal/falência/concordata expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica, juntamente com certidão EPROC, expedidas até 60 (sessenta)
dias antes da data limite para apresentação das propostas. OBS: As licitantes sediadas em
outros Estados deverão apresentar, juntamente com a certidão negativa exigida, declaração
passada pelo foro de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registros que
controlam a distribuição de falências e concordatas. Não serão aceitas certidões com validade
expirada;
11.4.2. Declaração de Fatos Impeditivos.
11.5. Os documentos que dependam de prazo de validade e que não contenham esse prazo
especificado no próprio corpo, em lei ou nesse processo, devem ter sido expedidos em no
máximo 03 (três) meses anteriores a data determinada para a entrega dos envelopes.
11.6. A ME ou EPP, declarada vencedora que possuir restrição em qualquer dos documentos
de regularidade fiscal e trabalhista, conforme arts. 42 e 43 da Lei Complementar 155, de 27
de outubro de 2016, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova
documentação, que comprove a sua regularidade, em cinco dias úteis, a contar da data em
que for declarada como vencedora do certame, podendo ser prorrogado uma única vez, por
igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma
motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
17

Travessa Loniza Carvalho Agostini, 20 - Fone: (49) 3534-0044 - CEP 89652-000 - IBIAM - SC
CNPJ 01.612.745/0001-74 - E-mail: adm@ibiam.sc.gov.br - Site: www.ibiam.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 689

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IBIAM
11.6.1. O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de
pequeno porte, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma
restrição.
11.6.2. Os documentos deverão ser apresentados autenticados por processo de cópia
autenticada por cartório competente, ou outro sistema, ou ainda por via eletrônica (internet),
desde que devidamente autorizado pelo órgão competente.
11.7. A critério do Pregoeiro poderão ser solicitados esclarecimentos, assim como serem
efetuadas diligências, visando a conformara capacidade técnica, gerencial e administrativa
das empresas concorrentes.
9.8. A não apresentação da proposta de preços e/ou dos documentos de habilitação exigidos
por parte da empresa classificada em 1º lugar, dentro do prazo estabelecido ocasionará a
desclassificação da licitante, sendo convocados, por ordem de classificação, as demais
participantes do processo licitatório.
11.9. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
11.10. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
11.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
11.12. Será inabilitado a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.
12 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
12.1. A proposta final da licitante declarada vencedora deverá ser encaminhada no prazo
de 2 (duas) horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
12.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
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12.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência da licitante vencedora, para
fins de pagamento.
12.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
12.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
12.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
12.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerão estes últimos.
12.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais
de um resultado, sob pena de desclassificação.
12.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.
13 – DOS RECURSOS
13.1. Declarada a vencedora e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso, será concedido
o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de
recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer
e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
13.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
13.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
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13.4. A falta de manifestação motivada da licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
13.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três)
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentar em contrarrazões também pelo sistema eletrônico,
em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
13.6. Os recursos e contrarrazões deverão ser protocolados por meio através do link
http://licita@ibiam.sc.gov.br.
13.7. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
13.8. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.
14. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
14.1. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital aquele que não o fizer em até 03
(três) dias úteis antes da data designada para a realização do Pregão, apontando de forma
clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que entende viciarem o mesmo.
14.2. Será admitida a Impugnação do Edital por intermédio de meio eletrônico, através da
PLATAFORMA ELETRÔNICA: www.portaldecompraspublicas.com.br “Acesso Identificado”,
ou através de peça original protocolada por meio físico, junto ao Departamento de Licitações
da Prefeitura Municipal.
14.3. Caberá ao(à) Pregoeiro(a) decidir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre a
Impugnação interposta no que se refere aos procedimentos de Licitação, e à equipe técnica,
no que tange a avaliações dos produtos, normas e outros temas que não sejam de
responsabilidade do(a) Pregoeiro(a).
14.4. Se procedente e acolhida a Impugnação do Edital, seus vícios serão sanados, reabrindose o prazo inicialmente estabelecido, exceto, quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas.
15 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1. O objeto da licitação será adjudicado a licitante declarada vencedora, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.
15.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
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15.3. A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo Responsável da
Secretaria Municipal de Educação Sra. Eliane Dissegna da Costa, e como fiscal Sr. Caio
Murilo Rinaldi, em caso de impedimentos do fiscal Sr. Rodrigo Perosa, como fiscal substituto,
e nos termos do art. 67 da lei n. 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada.
16 – Do contrato
16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05(cinco) dias,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o contrato, cujo prazo de validade
encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.
16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura, a Administração poderá encaminhá-la, mediante correspondência postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo
de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.
16.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura contrato ser prorrogado uma
única vez, por igual período, quando solicitado pelo (s) licitante (s) vencedor (s), durante o seu
transcurso, e desde que devidamente aceito.
16.4. Serão formalizados quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no
Termo de Referência, com a indicação da licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as
respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
16.5. A contratada não poderá repassar ou subcontratar os objetos dessa licitação.
17. DA DOTAÇÃO
17.1. As despesas decorrentes das aquisições, objeto do presente Certame, correrão à conta
da Secretaria de:

Órgão: 02 – Chefia do Executivo
Unidade: 02.05 – Secretaria de Educação
Função: 12 – Educação
Sub-função: 365 – Educação Infantil
Programa: 1201 – Desenvolvimento Educacional
Atividade: 2019 – Manutenção da Educação Infantil – Pré escolar
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Natureza da Despesa: 44905210 – Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Red.: 59 – Fonte 1179 – R$ 30.000,00
Red.: 52 – Fonte 1101 – R$ 13.847,50
18 – DO RECEBIMENTO E DO FORNECIMENTO
18.1. A empresa vencedora terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para assinar o contrato, sob
pena da perda do direito objeto desta licitação.
18.2. A entrega da mercadoria será de forma integral ao Município. Entregue e
instalada/montada sem custos a Administração Municipal.
18.3. O prazo para entrega dos itens será de 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota
de Empenho.
18.4. A contratada fica obrigada a substituir, no prazo de 10 (dez) dias, todo o material que
apresentar defeitos ou qualquer avaria, ou perca de qualidade sem ônus ao contratante.
18.5. A garantia aqui requerida não trará prejuízo a eventuais garantias adicionais fornecidas
pela contratada.
18.6. A responsabilidade por vício e/ou fato dos produtos resolver-se-á subsidiariamente nos
termos do Código de Defesa do Consumidor.
18.7. O local de entrega dos produtos e/ou serviços será na Secretaria solicitante no horário
das 08h00min às 17h00min, de segunda-feira a sexta-feira, com prévia informação no momento
da confirmação do pedido.
18.8. A Secretaria solicitante reserva-se o direito de recusar materiais que não estiverem de
acordo com o solicitado e as despesas decorrentes correrão a expensas da contratada, sendo
reiniciada a contagem do prazo para pagamento, quando da entrega definitiva.
18.9. A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.
18.10. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização,
a indicação do nº do Pregão e da Nota de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de
recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
18.11. O contrato a ser firmado com a licitante vencedora, terá vigência ATÉ 31/03/2022.
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19 – DO PAGAMENTO
19.1 O pagamento será efetuado conforme Decreto Municipal 3570/2021, mediante emissão e
apresentação de documento fiscal ou equivalente e do arquivo XML, o qual deve ser
encaminhado no seguinte e-mail: educa@ibiam.sc.gov.br, conforme descrição na AF.
19.2 É vedado o reajuste de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação
da alínea “d”, do inciso II do artigo 65 da Lei N. 8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada,
ficando reservado a CONTRATADA o direito ao equilíbrio econômico financeiro (Art. 37, XXI,
da CF), procedendo-se à REVISÃO do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra fato
imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere
excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento.
19.3. A comprovação será feita por meio de documentos, tais como, lista de preços de
fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias primas, de transportes de mercadorias,
alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de REVISÃO do contrato;
19.4. Junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas de custos
comparativa entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de REVISÃO do
contrato, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total
pactuado.
19.5 A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico financeiro, poderá proceder à
revisão do contrato.
19.6 Independentemente de solicitação, a administração poderá convocar a contratada para
negociar a redução dos preços mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas
especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado.
19.7 A contratada não deverá transferir ou sublocar a outrem, no todo ou em parte, o presente
Contrato, sob pena de rescisão contratual e aplicação de multa.
20. DAS PENALIDADES
20.1 – Nos termos do artigo 7º da Lei n. 10.520/2002 e 8.666/93, se a licitante, convocada
dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução
do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportarse de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação e da ampla
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 5(cinco) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
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20.2 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de registro de cadastro
do Município, e no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por
igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais
cominações legais.
20.3 - Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada, sem que antes, este
tenha pago ou lhe seja relevada a multa imposta.
20.5 - À Contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais
poderá sofrer as seguintes penalidades, isolada e conjuntamente nos termos do artigo 87 da
Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste pregão, a Prefeitura Municipal de Ibiam,
poderá aplicar à empresa vencedora, as seguintes penalidades:
I – advertência escrita;
II – Multa de 10% sobre o valor total do contrato;
III – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV – declaração de inidoneidade.
21 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1 – Nenhuma indenização será devida as licitantes por apresentarem documentação e/ou
elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO.
21.2 – O objeto deste pregão poderá sofrer acréscimo ou supressões, em conformidade com o
art. 65 da lei nº 8.666/1993, atualizada.
21.3 – A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público
decorrentes de fatos supervenientes, devidamente comprovados, ou anulada no todo ou em
parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.
21.10 - No interesse do Município, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou
indenização, poderá ser:
a) adiada a abertura da licitação;
b) alteradas as condições do Edital, obedecido ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93
atualizada.
21.12. Quaisquer pedidos de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação
do presente Edital deverão ser dirigidos à Prefeitura Municipal no endereço anteriormente
citado, ou pelo telefone (49) 3534-0044.
21.13 – Fazem parte do presente Edital:
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Anexo I – Modelo de proposta de preços;
Anexo II – Dados bancários;
Anexo III – Declaração de cumprimento pleno dos requisitos de habilitação;
Anexo IV – Declaração ME ou EPP;
Anexo V – Declaração fatos impeditivos;
Anexo VI - Minuta do contrato;
Anexo VII- Declaração idoneidade;
Anexo VIII- Declaração de Emprega Menores.
Ibiam/SC 21 de outubro de 2021.

_______________________
JOARES TREVISOL
PREFEITO MUNICIPAL

HENRIQUE GRASSI ROSSATO
Advogado – OAB/SC 34.173
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
Apresentamos nossa proposta para aquisição do objeto da presente Licitação Pregão, na
Forma Eletrônica, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus
anexos.

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: NOME DA EMPRESA: CNPJ e INSCRIÇÃO
ESTADUAL:
2. REPRESENTANTE e CARGO: CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: ENDEREÇO e
TELEFONE;
3. PREÇO. Deverá ser cotado preço unitário e total por ITEM contendo a marca do
item.
4. PROPOSTA: R$ (Por extenso) .
5. CONDIÇÕES GERAIS A proponente declara conhecer os termos do instrumento
convocatório que rege a presente Licitação.
6. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA;
7. VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL De, no mínimo, 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data da sessão pública do Pregão
8. . PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO.
9. Obs.: Nos preços cotados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos
necessários à perfeita execução do Objeto, entrega nos entes da federação
consorciados, composição do BDI, encargos sociais e inclusive as despesas com
materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, fretes, seguros em
geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Tributária,
Social, Trabalhista e Previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade
civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos,
taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for
necessário para a execução total e completa do Objeto desta Licitação.
10. LOCAL E DATA NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
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ANEXO II
DADOS BANCÁRIOS:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

NOME DO BANCO:
CIDADE: Nº DA AGÊNCIA:
Nº DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL NOME COMPLETO:
CARGO OU FUNÇÃO:
IDENTIDADE Nº: CPF/MF Nº:
TELEFONE PARA CONTATO:
DECLARAÇÃO DE DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA EMPRESA Declaramos que o
Domicílio Eletrônico da Empresa para o recebimento de autorizações de fornecimento,
alerta de avisos, notificações e decisões administrativas, é: E-MAIL: Obs.: Informar
apenas 01 (um) e-mail como domicílio eletrônico da empresa. Havendo mais de um email informado, será considerado somente o primeiro da lista.
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) ________ CNPJ nº ____________________, sediada em
_____________(ENDEREÇO COMERCIAL)_______, declara, sob as penas da Lei Federal
nº 10.520, de 17/07/2002, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no
presente processo licitatório. OBS – Se for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte –
EPP com problemas na habilitação, fazer constar tal ressalva. _____________ ( UF ), ____<
DATA> ________ _________________________________________ Assinatura do
representante legal da empresa Carimbo da empresa Carimbo do CNPJ:
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

A empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
_______________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ou procurador
______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________, do
CPF nº _______________, DECLARA, sob as penas elencadas na Lei Federal n° 8.666/93,
que, em conformidade com o previsto no art. 3° da Lei Complementar Federal n° 123, de 15
de
dezembro
de
2006,
possui
a
receita
bruta
equivalente
a
uma
___________________________________ (microempresa ou empresa de pequeno porte).
Declara, ainda, que não há nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do art. 3° da LC
Federal n° 123/06.

_____________________________
Assinatura e carimbo Representante da empresa
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ANEXO V
DECLARAÇÃO NEGATIVA DE IMPEDIMENTOS PARA
PARTICIPAR DE PROCESSO LICITATÓRIO

______________________________________________________________, inscrita no
CNPJ
sob
o
nº
_________________________,
sediada
no
endereço
________________________________ DECLARA, sob as penas da lei, que está proponente
não incorre em qualquer das seguintes situações:

a)
b)

Ter sido declarada inidônea por ato do Poder Público;
Ter sido apenada com suspensão temporária de participação em
licitação e impedimento de contratar com a Administração;
c)
Impedida de licitar, de acordo com o art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações.
Ainda, comprometo-me a informar a ocorrência de fato superveniente,
impeditivo da habilitação e qualificação exigidas no Edital.
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

__________________, _____, de ___________________ de 2021.

_______________________________________________________
Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal (is) da empresa
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ANEXO VI
CONTRATO ADMINISTRATIVO n.º. __/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N. 092/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N. 043/2021
O Município de Ibiam, inscrito no CNPJ sob n. 01.612.745/0001-74, situado na Travessa
Leoniza Carvalho Agostini, nº 20, Centro, Ibiam, Estado de Santa Catarina, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal Sr. JOARES TREVISOL, no uso das atribuições de
seu cargo e, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93 e Decreto Federal n. 3.931/01,
Decreto Municipal n. 1.351/2005, Decreto Municipal n. 3443/2021, e, as demais normas legais
aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no
PREGÃO ELETRONICO n. 043/2021, Processo Licitatório 092/2021, RESOLVE: registrar
o(s) preço(s) da(s) empresa(s),............, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s)
por item, observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro e aquelas
enunciadas nas cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS – Fazem parte do presente termo,
independentemente de transcrição, todos os elementos que compõem o processo de licitação
antes nominado, inclusive a proposta pela CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO – Aquisição de parque infantil (playground) e demais
brinquedos, a serem devidamente entregues e instalados na creche municipal José Atílio
Grassi, conforme recursos que são provenientes de transferências especiais estaduais
de acordo com a Portaria nº 384/SEF de 21/09/2021.
............................................................
Todos os custos/despesas com transporte, manutenção, operador, combustível e/ou qualquer
outro custo, fica sob inteira responsabilidade da contratada, bem como, manter em perfeitas
condições de armazenamento no transporte/envio de todos os itens a serem entregues,
garantindo a sua total eficiência e qualidade.
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A entrega deverá ser efetuada de forma técnica, completa, devendo a empresa oferecer todas
as informações necessárias para o bom funcionamento dos brinquedos.
Os materiais deverão ser de primeira qualidade, sob pena de devolução e possível rescisão
contratual. Serão recusados os produtos defeituosos ou que não atendam as especificações.
A aceitação dos brinquedos vincula-se ao atendimento das especificações contidas no Termo
de Referência e ao Edital.
Os produtos que estiverem em desacordo com o descritivo ou que se apresentarem com
defeito ou qualquer tipo de avaria deverão ser substituídos em até 10 (dez) dias.
O prazo máximo para entrega dos objetos será de 30 (trinta) dias, após o envio da Autorização
de Fornecimento.
Os brinquedos deverão ter garantia mínima de 1 (um) ano por defeitos de
fabricação/instalação, devendo estas serem de primeira linha.
Os brinquedos deverão ser de ótima qualidade, as roscas de parafusos salientes acessíveis
devem ter acabamento de proteção, para que não permaneçam cantos afiados, garantindo a
segurança das crianças
CLÁUSULA TERCEIRA: CONDIÇÕES DE ENTREGA
Após a solicitação formal com envio da Autorização de Fornecimento no e-mail da empresa,
conforme indicado na proposta da mesma, o fornecedor terá um prazo máximo de 05 (dias),
para entregar os itens, conforme AF. Para cada dia de atraso na prestação dos serviços,
poderá o Município cobrar multa de R$ 300,00(Trezentos reais) da empresa vencedora do
certame, caso o atraso seja superior a 10(dez) dias a presente ata será cancelada e a empresa
sofrerá também as penalidades legais conforme consta no edital. Caso a administração
constate que o item não atenda as exigências contidas no item 1(do objeto), a empresa sofrerá
também as penalidades conforme consta no edital e respectivo contrato.
CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do cumprimento do presente contrato correrão por conta, de recursos
próprios do Município de Ibiam.

CLÁUSULA QUINTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos financeiros serão próprios do Município do orçamento do exercício financeiro em
vigor, conforme segue:

Órgão: 02 – Chefia do Executivo
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Unidade: 02.05 – Secretaria de Educação
Função: 12 – Educação
Sub-função: 365 – Educação Infantil
Programa: 1201 – Desenvolvimento Educacional
Atividade: 2019 – Manutenção da Educação Infantil – Pré escolar
Natureza da Despesa: 44905210 – Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Red.: 59 – Fonte 1179 – R$ 30.000,00
Red.: 52 – Fonte 1101 – R$ 13.847,50
CLÁUSULA SEXTA: DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor total do presente contrato é de R$ .............. O pagamento, referente será efetuado
conforme cronograma de pagamento fixado pelo Decreto Municipal 3570/2021. Para ambos os
casos, o pagamento será efetuado, através de Ordem Bancária, mediante apresentação da
respectiva Nota Fiscal eletrônica devidamente recebida e aceita por Servidor responsável pelo
recebimento. A empresa também deve encaminhar o arquivo XML no seguinte e-mail:
educa@ibiam.sc.gov.br , conforme descrição na AF.
Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência,
fornecimento de itens em desacordo com o edital, sem que isso gere direito ao pleito de
reajustamento dos preços ou correção monetária.
O pagamento somente será realizado após a comprovação de regularidade da documentação
obrigatória da licitante vencedora junto ao Processo Licitatório mediante a apresentação da
documentação obrigatória (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais,
Certidão de Quitação da Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos para com a
Fazenda Municipal, Estadual, FGTS e INSS), e Falência e Concordata, devidamente
atualizada.
Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou prestação
de serviços em geral, inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei n.º 9.430, de 27.12.96. As
pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES não estão sujeitas a retenção, desde que
apresentem Declaração na forma do Anexo VI da IN SRF n.º 306 de 12 de março de 2003.
CLÁUSULA SÉTIMA: DO REAJUSTE
Não haverá reajuste, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do
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inciso II, do artigo 65, da Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993 consolidada.
É assegurado à CONTRATADA o direito ao equilíbrio econômico financeiro (Art. 37, XXI, da
CF), procedendo-se à REVISÃO do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra fato
imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere
excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento.
§1º A CONTRATADA, quando for o caso deverá formular à Administração requerimento para a
REVISÃO do contrato, comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém com
consequências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as obrigações contraídas por
ela.
I – A comprovação será feita por meio de documentos, tais como, lista de preços de fabricantes,
notas fiscais de aquisição de matérias primas, de transportes de mercadorias, alusivas à época
da elaboração da proposta e do momento do pedido de REVISÃO do contrato;
II – Junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas de custos comparativa
entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de REVISÃO do contrato,
evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado.
III – A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico financeiro, procederá a revisão
do contrato.
§ 2º Independentemente de solicitação, a administração poderá convocar a contratada assinar
aditivo de redução dos preços mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas
especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado.
CLÁUSULA OITAVA: VIGÊNCIA
O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência até 31/03/2022.
CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
I – A CONTRATADA assumirá responsabilidade pela entrega do objeto, bem como por
quaisquer danos decorrentes da entrega, causados à esta Municipalidade ou à terceiros.
II – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do Contrato por não cumprimento do
mesmo.
III - Entregar a mercadoria de forma integral ao Município. Entregue instalada/montada sem
custos a Administração Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
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I – Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização do material
entregue, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprias falhas
detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte da Contratada.
II – Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições estabelecidas neste
contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS DIREITOS DO MUNICÍPIO
Nos termos da Legislação, o Município pode exigir, a qualquer tempo, a sub-rogação do
contrato, no seu todo ou em parte a si próprio ou a quem determinar caso a execução não seja
comprovadamente a do Edital de Pregão nº 043/2021, indenizando o contratado pelo
fornecimento dos produtos até então efetuado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS PENALIDADES
I – À Contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais
poderá sofrer as seguintes penalidades, isolada e conjuntamente:
Ainda nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se a licitante, convocada
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportarse de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento
de fornecedores, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital
e no contrato e das demais cominações legais. E demais sanções, conforme previsto no edital
e contrato, parte integrante deste processo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Da penalidade aplicada caberá recursos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, á
autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma até o julgamento
do pleito.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo Responsável da
Secretaria Municipal de Educação Sra. Eliane Dissegna da Costa, e como fiscal Sr. Caio
Murilo Rinaldi, em caso de impedimentos do fiscal Sr. Rodrigo Perosa, como fiscal substituto,
e nos termos do art. 67 da lei n. 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO
I – O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas
neste Edital e no Contrato, por parte da licitante vencedora, assegurará ao Município o direito
de rescindir o Contrato, mediante notificação através de ofício, entregue diretamente ou por via
35

Travessa Loniza Carvalho Agostini, 20 - Fone: (49) 3534-0044 - CEP 89652-000 - IBIAM - SC
CNPJ 01.612.745/0001-74 - E-mail: adm@ibiam.sc.gov.br - Site: www.ibiam.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 707

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IBIAM
postal, com prova de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para a Administração e sem
prejuízo do disposto na Cláusula Décima Primeira.
II – O Contrato poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes modalidades, sem prejuízo do
disposto no art. 78 da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores:
a) Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração Municipal, mediante
formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos:
I. o atraso injustificado, a juízo da Administração, na entrega do material
licitado;
II. entrega de material fora das especificações constantes no Objeto deste
contrato;
III. a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem
como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem o cumprimento da obrigação
assumida;
IV. o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar a entrega do material, assim como as de seus
superiores;
V. o cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste contrato,
anotadas na forma do § 1º, do art. 67, da Lei nº 8.666/93 atualizada;
VI. a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
VII. a dissolução da empresa;
VIII. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
empresa que, a juízo da Administração, prejudique a execução deste Contrato;
IX. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a
que está subordinado o licitante vencedor e exaradas no processo administrativo
a que se refere o contrato; e
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X. a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados,
impeditivos da execução do Contrato.
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a Administração;
c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente.
III – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada pela autoridade competente.
IV – A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77, da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA VINCULAÇÃO E DA PUBLICAÇÃO
Este contrato está vinculado ao Edital Pregão nº 043/2021, Processo Licitatório nº 092/2021,
bem como à proposta apresentada pelo contratado e aos termos da Lei n. º 10.520, de 17 de
julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto
Municipal n. 1.351/05, e demais legislação vigente e pertinente. A administração providenciara
a publicação do extrato do presente contrato, até o dia 5 do mês subsequente, constados da
data de assinatura do presente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: EVENTUAL ATRASO DO MUNICÍPIO
Eventuais atrasos nos pagamentos serão remunerados utilizando-se os mesmos critérios que
o Município utiliza para penalizar os atrasos nas suas receitas de parte dos contribuintes.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES GERAIS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Quaisquer modificações entre as partes, com relação aos assuntos relacionados a este
contrato, serão formalizadas por escrito, em duas vias, uma das quais visadas pelo destinatário,
e que constituirá prova de sua efetiva entrega.
O presente instrumento rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal n.° 8.666, de 21
de junho de 1993 atualizada. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, atualizada, e dos princípios gerais de Direito, Lei n. 10.520/2002 e
Decreto Municipal n 1.351/05.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO
Para questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da Comarca
de Tangará, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente, juntamente com duas testemunhas, em
três vias de igual teor, e forma sem emendas ou rasuras, para que produza seus jurídicos
efeitos.
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Ibiam/SC, ...............................

____________________
JOARES TREVISOL

__________________________
PROPONENTE VENCEDOR

Prefeito Municipal

CNPJ: ...............................

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

_______________________________________________________, CNPJ nº ______ (razão
social
)
______________________________,
sediada
na
______________________________
(endereço
completo)
___________________________________________________________________,
DECLARA, sob as penas da lei, de que não foi declarada inidônea para participar de Licitação
Pública.

__________________,
_____,
de
___________________
_______________________________________________________ .

de

2021.

_______________________________________________________
Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da entidade
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES

_______________________________________________________, CNPJ nº ______
(razão social da Empresa)
______________________________, sediada na ______________________________
(endereço completo)
______________________________________________________________________,
DECLARA, para fins do disposto no Art.27, V, da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9854/97,
que não emprega menor de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz.

__________________, _____, de ___________________ de 2021.
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Publicação Nº 3359646

PORTARIA Nº 325, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021
“CONTRATA SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
JOARES TREVISOL, Prefeito Municipal de Ibiam, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e;
Considerando, o resultado do Processo Seletivo – Edital nº 005, de 22 de setembro de 2021, homologado pelo Decreto nº 3708, de 07 de
outubro de 2021;
Considerando, o Contrato Administrativo de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 018/2021;
Com amparo no art. 88, incisos VII e XIII, da Lei Orgânica Municipal, c/c art. 2º, da Lei Municipal nº l12, 05 de janeiro de 1999;
RESOLVE:
Art. 1º. Contratar em caráter temporário, a Sra. IVANA PIOVESAN ZANIN, brasileira, divorciada, residente e domiciliada no Município de
Campos Novos, para exercer as funções do cargo de Técnico em Enfermagem – Nível 5 – Referência A, com vencimentos conforme Anexo
IX, da Lei Complementar Municipal nº 003, de 09 de janeiro de 2002.
Art. 2º. O prazo da contratação será de conformidade com a cláusula terceira do Contrato Administrativo de Prestação de Serviço por Tempo
Determinado nº 018/2021.
Art. 3º. A contratada será regida pelo regime jurídico especial de que trata a Lei Municipal nº 112/1999 e filiada ao Regime Geral da Previdência Social.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM - SC, 15 DE OUTUBRO DE 2021.
JOARES TREVISOL
Prefeito Municipal
Publicação e Registro: Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM no dia _____/ _____ /_____, Edição nº. __________ conforme art.
20 da Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal nº 490/2012 e Decreto Municipal nº 2321/2012.
ALCINDO PEROSA
Secretário da Adm. e da Fazenda

PORTARIA Nº 326/2021

Publicação Nº 3359649

PORTARIA Nº 326, 18 DE OUTUBRO DE 2021
“CONCEDE 15 (QUINZE) DIAS DE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDOR QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
JOARES TREVISOL, Prefeito Municipal de Ibiam, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inc. VII, do art. 88 da
Lei Orgânica Municipal, considerando a Lei Municipal nº 255, de 07 de janeiro de 2004, com nova redação dada pela Lei Municipal nº 385,
de 22 de agosto de 2008 e o requerimento da servidora protocolado em 31 de agosto de 2021, RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a servidora GISELI SEFFER ALVES DE ANHAIA ocupante do cargo efetivo de Assistente Social – Nível 10 – Referência C,
15 (quinze) dias de Licença Prêmio a que faz jus, referente ao período aquisitivo de 18.12.2012 a 31.01.2018.
§ 1º. O período aquisitivo da licença prêmio, mencionado no caput deste artigo, foi retardado em 46 (quarenta e seis) dias, conforme determina os §§ 2º e 3º, do artigo 96-B, da Lei Municipal nº 385, de 22 de agosto de 2008.
§ 2º. A remuneração da servidora, durante o período da Licença mencionada no caput deste artigo, será de acordo com o § 2º, do art. 96-D,
da Lei Municipal nº 255, de 07 de janeiro de 2004, com nova redação dada pela Lei Municipal nº 385, de 22 de agosto de 2008.
Art. 2º. A servidora usufruirá a Licença Prêmio no período de 18 de outubro de 2021 a 01 de novembro de 2021.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
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CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM - SC, 18 DE OUTUBRO DE 2021.
JOARES TREVISOL
Prefeito Municipal
Publicação e Registro: Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM no dia _____/ _____ /_____, Edição nº. __________ conforme art.
20 da Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal nº 490/2012 e Decreto Municipal nº 2321/2012.
ALCINDO PEROSA
Secretário da Adm. e da Fazenda

PORTARIA Nº 327/2021

Publicação Nº 3359652

PORTARIA N° 327, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021
“CONCEDE FÉRIAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
JOARES TREVISOL, Prefeito Municipal de Ibiam, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inciso VII, do art. 88,
da Lei Orgânica Municipal e, de conformidade com o art. 76 e ss., da Lei Municipal n° 255, de 07 de janeiro de 2004, bem como o Decreto
nº 2.114, de 09 de julho de 2010, RESOLVE:
Art. 1°. Conceder férias regulamentares as servidoras públicas municipais vinculadas à Secretaria Municipal da Saúde, abaixo relacionados:
Servidores
Janete Terres
Marines Minosso Bolzani

Período Aquisitivo
12.12.2019 a 11.12.2020
18.03.2020 a 17.03.2021

Período de Gozo
18.10.2021 a 27.10.2021
18.10.2021 a 27.10.2021

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°. Ficam revogadas as disposições em contrário.
CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM - SC, 18 DE OUTUBRO DE 2021.
JOARES TREVISOL
Prefeito Municipal
Publicação e Registro: Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM no dia _____/ _____ /_____, Edição nº. __________ conforme art.
20 da Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal nº 490/2012 e Decreto Municipal nº 2321/2012.
ALCINDO PEROSA
Secretário da Adm. e da Fazenda

PORTARIA Nº 328/2021

Publicação Nº 3359653

PORTARIA N° 328, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021
“CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DA FAZENDA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
JOARES TREVISOL, Prefeito Municipal de Ibiam, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inciso VII, do art. 88,
da Lei Orgânica Municipal e, de conformidade com o art. 76 e ss., da Lei Municipal n° 255, de 07 de janeiro de 2004, bem como o Decreto
nº 2.114, de 09 de julho de 2010, RESOLVE:
Art. 1°. Conceder férias regulamentares a servidora pública municipal vinculada a Secretaria Municipal da Administração e da Fazenda,
abaixo relacionada:
Servidores
Ilisangela Zitterell do Rosário da Silva

Período Aquisitivo
08.12.2019 a 07.12.2020

Período de Gozo
19.10.2021 a 28.10.2021

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°. Ficam revogadas as disposições em contrário.
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CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM - SC, 19 DE OUTUBRO DE 2021.
JOARES TREVISOL
Prefeito Municipal
Publicação e Registro: Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM no dia _____/ _____ /_____, Edição nº. __________ conforme art.
20 da Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal nº 490/2012 e Decreto Municipal nº 2321/2012.
ALCINDO PEROSA
Secretário da Adm. e da Fazenda

PORTARIA Nº 329/2021

Publicação Nº 3359654

PORTARIA Nº 329, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021
“NOMEIA A SRA. NATALIA FERREIRA CARLOS PARA O CARGO COMISSIONADO DE ASSISTENTE DE GABINETE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
JOARES TREVISOL, Prefeito Municipal de Ibiam, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inc. V, do art. 88, da
Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com o art. 15, da Lei Municipal nº 044, de 21 de julho de 1997, RESOLVE:
Art. 1º. Nomear para o cargo de provimento em comissão de Assistente de Gabinete – Nível CC-1 – Anexo 1, da Lei Municipal nº 044, de
21 de julho de 1997, a Sra. NATALIA FERREIRA CARLOS, com os vencimentos previstos em Lei.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM, 19 DE OUTUBRO DE 2021.
JOARES TREVISOL
Prefeito Municipal
Publicação e Registro: Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM no dia _____/ _____ /_____, Edição nº. __________ conforme art.
20 da Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal nº 490/2012 e Decreto Municipal nº 2321/2012.
ALCINDO PEROSA
Secretário da Adm. e da Fazenda

PORTARIA Nº 331/2021

Publicação Nº 3358883

PORTARIA Nº 331, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021
“CONSTITUI A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO SELETIVO Nº 007/2021, DESIGNA SEUS MEMBROS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
JOARES TREVIOL, Prefeito Municipal de Ibiam, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inc. VII, do art. 88, da
Lei Orgânica Municipal, bem como o Processo Seletivo - Edital nº 007/2021, RESOLVE:
Art. 1º. Constituir a Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo – Edital nº 007/2021.
Art. 2º. Designar, os membros a seguir relacionados, para comporem a Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo:
I – Luis Fernando Tragancin Rinaldi, Farmacêutico – Presidente;
II –– Leila Aparecida Ramos Araldi, Pedagoga - Secretária; e,
III – Kellyn Regina de Oliveira Reineher, Dentista – Membro.
Art. 3º. A Comissão supervisionará todo o Processo Seletivo - Edital nº 007/2021, que será executado pela Empresa AGÊNCIA TUBAZUL
EIRELI
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente aquelas contidas na Portaria nº 323, de 13 de outubro de 2021.
CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM - SC, 19 DE OUTUBRO DE 2021.
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JOARES TREVISOL
Prefeito Municipal
Publicação e Registro: Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM no dia _____/ _____ /_____, Edição nº. __________ conforme art.
20 da Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal nº 490/2012 e Decreto Municipal nº 2321/2012.
ALCINDO PEROSA
Secretário da Adm. e da Fazenda

RESOLUÇÃO Nº 02/2021 -CMS

Publicação Nº 3358720

RESOLUÇÃO N° 02, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021
O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIAM, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal n. 063, de 10 de Novembro
de 1997.
CONSIDERANDO a deliberação da Reunião Ordinária do dia 19 de Outubro de 2021 e Ata n° 192
RESOLVE:
Art. 1º – Empossar os novos membros do Conselho Municipal de Saúde, com mandato de 2021 a 2023 .
Representantes da Assistência Social:
Titular: Priscila Luvison
Suplante: Eny Joice Marrana Muller
Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:
Titular: Caio Murilo Tragancin Rinaldi
Suplente: Rodrigo Felicetti Perosa
Representantes dos Prestadores de serviços em Saúde:
Titular: Josiano Guilherme Puhle
Suplente: Tiago Nader Peruzzo
Representantes dos Profissionais de Saúde:
Titular: Lais Picinin Bitencourt Rech
Suplente: Hudson Peres Dorigão Belisário de Souza
Representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais:
Titular: Carlos Posera
Suplente: José Carlos Possera
Representantes do Clube de Mães:
Titular: Maria Lorença Borsoi Fontana
Suplente: Marli Micheluzzi
Representantes da Associação Comercial:
Titular: Lucimara Masson
Suplente: Jaime Batista Gomes de Oliveira
Representantes da Associação de Pais e Professores:
Titular: Ilizangela Zitterell do Rosário da Silva
Suplente: Renata Micheluzzi da Silva Matos
Art. 2°- Escolha do Presidente, Vice-precidente e Secretário do Conselho Municipal de Saúde.
Presidente do Conselho Municipal de Saúde: Carlos Possera
Vice- presidente: Maria Lorença Borsoi Fontana
Secretário Executivo: Lais Picinin Bitencourt Rech
Art 3º -Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
IBIAM-SC 19 DE OUTUBRO DE 2021
CARLOS POSERA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Ibiam
Homologada em: 20/10/2021
Joarez Trevisol
Prefeito Municipal de Ibiam
Publicação e Registro:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 043/2021 - A. DONIZETE DA SILVA

Publicação Nº 3359008
Página: 1 / 5

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM

Processo Nº
PREGÃO ELETRÔNICO Nº

68/2021
31/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43 / 2021
No dia 19 do mês de Outubro do ano de 2021 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM, pessoa jurídica
de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.745/0001-74, com sede administrativa localizada na Tv. Leoniza Carvalho Agostini,
20, bairro Centro, CEP nº 89652000, nesta cidade de Ibiam,SC, representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, o Sr(a) JOARES TREVISOL
inscrito no cpf sob o nº 894.420.249-49, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante
denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do
julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 31/2021, Processo licitatório nº 68/2021 que selecionou a proposta mais
vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) Referente a aquisição de materiais diversos de construção, elétrica e hidráulica,
pelo período de 12 meses. , em conformidade com as especificações constantes no Edital.
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da empresa

Itens

A. DONIZETE DA SILVA

13

Empresa(s)
A. DONIZETE DA SILVA

CNPJ / CPF

Nome do Representante

CPF

06.164.562/0001-57

Assinado por 1 pessoa: JOARES TREVISOL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ibiam.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 57B5-F0C2-C0CF-F8ED

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o
resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela
Lei de Licitações nº.8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº ............. (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de Registro de Preços para selação da proposta mais
vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
Referente a aquisição de materiais diversos de construção, elétrica e hidráulica, pelo período de 12 meses.
Tudo em confomidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos,
propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento
independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a
contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às
licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação
descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de
transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

FORNECEDOR: A. DONIZETE DA SILVA
Item
13

Especificação

Unid

Forro em PVC 7x200mm, na cor branca, de no mínimo 6 m m²
de comprimento, com encaixe macho e fêmea, tipo da lâmina
frisada.

Marca
PLASBIL

Qtd
150

Preço
25,99

Preço Total
3898,50

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser
revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do
caput e do §5º do art. 64 da Lei nº8.666, de 1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação
deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha
de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da
proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios
disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo
a ser pago pela administração.
2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de
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força maior, devidamente justificado no processo.
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar
conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidades ou determinar a negociação.
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de
primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados
e sua adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso
inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço
registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em
que o órgão gerenciador poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade
de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente,
designados pelo órgão gerenciador;
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado
vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas
cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do
compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços
registrados, sem aplicação das penalidades.

Assinado por 1 pessoa: JOARES TREVISOL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ibiam.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 57B5-F0C2-C0CF-F8ED

CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU
ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste
Edital;
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou
contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa
ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá
diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas
alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos
processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação
ao respectivo processo de registro.
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.
CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de
Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do
Decreto Municipal n° 095/2009;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins
de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos
materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e
os quantitativos a serem fornecidos.
5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do
município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem
demandas para atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força
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maior devidamente justificado no processo;
5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de
contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro
das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento,
inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante
o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade
de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão
Usuário da Ata de Registro de Preços;
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco
por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e
facultativas nas demais situações;
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta
Ata;
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a
cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues,
caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto
de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a
entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem
fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar
com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de
acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial
juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade
competente.
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da
ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido,
sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com
classificação imediatamente subsequente.
CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração
Municipal.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao
órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o
prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento
equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o
número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados,
obedecida a ordem de classificação.
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele,
deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de
validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade
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requisitante, ou em local em que esta indicar.
7.5.2. O prazo de entrega dos materiais/serviços será aqueles PREVISTO/ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE
GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à
administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além
das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento
da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com
as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em
conformidade com as referidas especificações.
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que
não estejam adequados para o uso.
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e
descarga no local da entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação,
pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e
desgaste natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas
decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

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

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador,
considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou
Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho,
contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e
alterações.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

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

Ibiam,19 de Outubro de 2021

A. DONIZETE DA SILVA
CNPJ: 06.164.562/0001-57
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13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Ibiam,SC para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assimam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das
testemunhas abaixo assinadas
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM

Processo Nº
PREGÃO ELETRÔNICO Nº

68/2021
31/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44 / 2021
No dia 19 do mês de Outubro do ano de 2021 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM, pessoa jurídica
de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.745/0001-74, com sede administrativa localizada na Tv. Leoniza Carvalho Agostini,
20, bairro Centro, CEP nº 89652000, nesta cidade de Ibiam,SC, representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, o Sr(a) JOARES TREVISOL
inscrito no cpf sob o nº 894.420.249-49, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante
denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do
julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 31/2021, Processo licitatório nº 68/2021 que selecionou a proposta mais
vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) Referente a aquisição de materiais diversos de construção, elétrica e hidráulica,
pelo período de 12 meses. , em conformidade com as especificações constantes no Edital.
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da empresa

Itens

DAYANNE GOMES DOS SANTOS BATISTA 07529824600

88,89

Empresa(s)
DAYANNE GOMES DOS SANTOS BATISTA
07529824600

CNPJ / CPF

Nome do Representante

CPF

36.604.068/0001-27
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As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o
resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela
Lei de Licitações nº.8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº ............. (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de Registro de Preços para selação da proposta mais
vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
Referente a aquisição de materiais diversos de construção, elétrica e hidráulica, pelo período de 12 meses.
Tudo em confomidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos,
propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento
independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a
contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às
licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação
descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de
transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

FORNECEDOR: DAYANNE GOMES DOS SANTOS BATISTA 07529824600
Item
88
89

Especificação

Unid

TINTA para PISO na cor a definir, acrílica, de qualidade
uni
Premium, de fácil aplicação com rolo – embalagem com no
mínimo 18 Litros.
RESINA ACRÍLICA multiuso, impermeabilizante, alto brilho, uni
de fácil aplicação com rolo – balde com no mínimo 3,6 Litros.

Marca

Qtd

Preço

Preço Total

QUALYTOM

25

220,00

5500,00

QUALYTOM

10

85,00

850,00

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser
revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do
caput e do §5º do art. 64 da Lei nº8.666, de 1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação
deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha
de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da
proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios
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disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço
máximo a ser pago pela administração.
2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de
força maior, devidamente justificado no processo.
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar
conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidades ou determinar a negociação.
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de
primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados
e sua adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso
inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço
registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em
que o órgão gerenciador poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade
de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente,
designados pelo órgão gerenciador;
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado
vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas
cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do
compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços
registrados, sem aplicação das penalidades.

3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU
ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste
Edital;
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou
contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa
ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá
diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas
alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos
processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação
ao respectivo processo de registro.
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.
CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de
Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do
Decreto Municipal n° 095/2009;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins
de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos
materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e
os quantitativos a serem fornecidos.
5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 724

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Assinado por 1 pessoa: JOARES TREVISOL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ibiam.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 1D90-1367-743F-0C91

Página: 3 / 5
município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou
existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força
maior devidamente justificado no processo;
5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de
contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro
das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento,
inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante
o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade
de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão
Usuário da Ata de Registro de Preços;
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco
por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e
facultativas nas demais situações;
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta
Ata;
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a
cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues,
caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto
de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a
entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem
fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar
com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de
acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial
juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade
competente.
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da
ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido,
sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com
classificação imediatamente subsequente.
CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração
Municipal.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao
órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o
prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento
equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o
número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados,
obedecida a ordem de classificação.
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele,
deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
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7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de
validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade
requisitante, ou em local em que esta indicar.
7.5.2. O prazo de entrega dos materiais/serviços será aqueles PREVISTO/ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE
GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à
administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além
das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento
da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com
as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em
conformidade com as referidas especificações.
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que
não estejam adequados para o uso.
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e
descarga no local da entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação,
pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e
desgaste natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas
decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

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

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador,
considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou
Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho,
contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e
alterações.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

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

Ibiam,19 de Outubro de 2021

DAYANNE GOMES DOS SANTOS BATISTA
CNPJ: 36.604.068/0001-27
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13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Ibiam,SC para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assimam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das
testemunhas abaixo assinadas
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM

Processo Nº
PREGÃO ELETRÔNICO Nº

68/2021
31/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45 / 2021
No dia 19 do mês de Outubro do ano de 2021 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM, pessoa jurídica
de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.745/0001-74, com sede administrativa localizada na Tv. Leoniza Carvalho Agostini,
20, bairro Centro, CEP nº 89652000, nesta cidade de Ibiam,SC, representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, o Sr(a) JOARES TREVISOL
inscrito no cpf sob o nº 894.420.249-49, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante
denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do
julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 31/2021, Processo licitatório nº 68/2021 que selecionou a proposta mais
vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) Referente a aquisição de materiais diversos de construção, elétrica e hidráulica,
pelo período de 12 meses. , em conformidade com as especificações constantes no Edital.
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da empresa

Itens

Elite Materiais de Construção Ltda

5,70,104

Empresa(s)
Elite Materiais de Construção Ltda

CNPJ / CPF

Nome do Representante

CPF

07.250.898/0001-03
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As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o
resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela
Lei de Licitações nº.8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº ............. (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de Registro de Preços para selação da proposta mais
vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
Referente a aquisição de materiais diversos de construção, elétrica e hidráulica, pelo período de 12 meses.
Tudo em confomidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos,
propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento
independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a
contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às
licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação
descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de
transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

FORNECEDOR: Elite Materiais de Construção Ltda
Item

Especificação

Unid

Marca

Qtd

Preço

Preço Total

5

Rejunte epóxi, para áreas molhadas, cores a definir,
embalagens de no mínimo 1kg.

uni

CERANFIX

25

63,00

1575,00

70

MASSA CORRIDA LATA 1KG

sac

EUCATEX

50

13,85

692,50

104

Rolo de fita adesiva asfáltica impermeável, de no mínimo
05cm x 10 metros para vedação.

uni

HERR

30

29,99

899,70

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser
revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do
caput e do §5º do art. 64 da Lei nº8.666, de 1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação
deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha
de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da
proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
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2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios
disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo
a ser pago pela administração.
2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de
força maior, devidamente justificado no processo.
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar
conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidades ou determinar a negociação.
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de
primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados
e sua adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso
inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço
registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em
que o órgão gerenciador poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade
de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente,
designados pelo órgão gerenciador;
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado
vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas
cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do
compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços
registrados, sem aplicação das penalidades.

3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU
ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste
Edital;
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou
contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa
ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá
diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas
alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos
processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação
ao respectivo processo de registro.
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.
CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de
Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do
Decreto Municipal n° 095/2009;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins
de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos
materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e
os quantitativos a serem fornecidos.
5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
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5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do
município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem
demandas para atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força
maior devidamente justificado no processo;
5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de
contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro
das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento,
inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante
o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade
de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão
Usuário da Ata de Registro de Preços;
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco
por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e
facultativas nas demais situações;
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta
Ata;
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a
cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues,
caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto
de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a
entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem
fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar
com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de
acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial
juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade
competente.
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da
ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido,
sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com
classificação imediatamente subsequente.
CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração
Municipal.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao
órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o
prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento
equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o
número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados,
obedecida a ordem de classificação.
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele,
deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a
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contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de
validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade
requisitante, ou em local em que esta indicar.
7.5.2. O prazo de entrega dos materiais/serviços será aqueles PREVISTO/ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE
GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à
administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além
das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento
da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com
as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em
conformidade com as referidas especificações.
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que
não estejam adequados para o uso.
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e
descarga no local da entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação,
pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e
desgaste natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas
decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

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

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador,
considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou
Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho,
contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e
alterações.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

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

Ibiam,19 de Outubro de 2021

Elite Materiais de Construção Ltda
CNPJ: 07.250.898/0001-03
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13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Ibiam,SC para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assimam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das
testemunhas abaixo assinadas
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM

Processo Nº
PREGÃO ELETRÔNICO Nº

68/2021
31/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46 / 2021
No dia 19 do mês de Outubro do ano de 2021 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM, pessoa jurídica
de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.745/0001-74, com sede administrativa localizada na Tv. Leoniza Carvalho Agostini,
20, bairro Centro, CEP nº 89652000, nesta cidade de Ibiam,SC, representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, o Sr(a) JOARES TREVISOL
inscrito no cpf sob o nº 894.420.249-49, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante
denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do
julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 31/2021, Processo licitatório nº 68/2021 que selecionou a proposta mais
vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) Referente a aquisição de materiais diversos de construção, elétrica e hidráulica,
pelo período de 12 meses. , em conformidade com as especificações constantes no Edital.
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da empresa

Itens

INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA

28,29,30,41,42,43,44,45,46,49,55,81

Empresa(s)

CNPJ / CPF

INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Nome do Representante

CPF

05.117.514/0001-45

Assinado por 1 pessoa: JOARES TREVISOL
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As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o
resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela
Lei de Licitações nº.8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº ............. (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de Registro de Preços para selação da proposta mais
vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
Referente a aquisição de materiais diversos de construção, elétrica e hidráulica, pelo período de 12 meses.
Tudo em confomidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos,
propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento
independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a
contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às
licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação
descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de
transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

FORNECEDOR: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Item

Especificação

Unid

Marca

Qtd

Preço

Preço Total

28

Tomada macho 3 pinos

uni

CERGE

14

3,25

45,50

29

Tomada fêmea 3 pinos

uni

CERGE

14

2,50

35,00

30

INTERUPTOR ELETRICO

UN'

PEZZI

20

5,00

100,00

41

Emenda de PVC de 32 mm.

uni

TUBOZAN

50

1,55

77,50

42

Curva de PVC de 32 mm.

uni

TUBOZAN

50

4,00

200,00

43

Emenda de PVC de 40 mm

uni

TUBOZAN

50

2,50

125,00

44

Curva de PVC de 40 mm

uni

TUBOZAN

50

5,00

250,00

45

Emenda de PVC de 50 mm

uni

TUBOZAN

50

3,00

150,00
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46

Curva de PVC 50 mm

uni

TUBOZAN

50

7,00

350,00

49

T DE PVC 40MM

UN'

TUBOZAN

50

5,70

285,00

55

Registro esfera PVC soldável de 50 mm

uni

TUBOZAN

10

21,00

210,00

81

Joelho soldável de 32 mm

uni

TUBOZAN

50

1,70

85,00

CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

Assinado por 1 pessoa: JOARES TREVISOL
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2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser
revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do
caput e do §5º do art. 64 da Lei nº8.666, de 1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação
deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha
de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da
proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios
disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo
a ser pago pela administração.
2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de
força maior, devidamente justificado no processo.
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar
conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidades ou determinar a negociação.
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de
primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados
e sua adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso
inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço
registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em
que o órgão gerenciador poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade
de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente,
designados pelo órgão gerenciador;
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado
vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas
cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do
compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços
registrados, sem aplicação das penalidades.

3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU
ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste
Edital;
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou
contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa
ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá
diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas
alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos
processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação
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ao respectivo processo de registro.
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.
CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Assinado por 1 pessoa: JOARES TREVISOL
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5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de
Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do
Decreto Municipal n° 095/2009;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins
de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos
materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e
os quantitativos a serem fornecidos.
5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do
município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem
demandas para atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força
maior devidamente justificado no processo;
5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de
contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro
das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento,
inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante
o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade
de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão
Usuário da Ata de Registro de Preços;
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco
por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e
facultativas nas demais situações;
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta
Ata;
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a
cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues,
caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto
de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a
entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem
fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar
com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de
acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial
juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade
competente.
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6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da
ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido,
sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com
classificação imediatamente subsequente.
CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

Assinado por 1 pessoa: JOARES TREVISOL
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7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração
Municipal.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao
órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o
prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento
equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o
número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados,
obedecida a ordem de classificação.
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele,
deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de
validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade
requisitante, ou em local em que esta indicar.
7.5.2. O prazo de entrega dos materiais/serviços será aqueles PREVISTO/ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE
GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à
administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além
das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento
da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com
as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em
conformidade com as referidas especificações.
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que
não estejam adequados para o uso.
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e
descarga no local da entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação,
pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e
desgaste natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas
decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

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

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador,
considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou
Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho,
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contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e
alterações.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA

Assinado por 1 pessoa: JOARES TREVISOL
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11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao
detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:
11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou
retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente
informados e aceitos:
a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não
executado pelo fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não
superior a 2 (dois) anos.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea b do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as
sanções previstas nas alíneas a c e d sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas
nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento
de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que
apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos
da Lei n° 10.520, de 2002.
11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da
pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a
obrigação.
11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas c e d do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito
municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida
mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.
11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias
úteis, contado da notificação.
11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do
município.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Ibiam,SC para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assimam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das
testemunhas abaixo assinadas

Ibiam,19 de Outubro de 2021

INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 05.117.514/0001-45
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM

Processo Nº
PREGÃO ELETRÔNICO Nº

68/2021
31/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47 / 2021
No dia 19 do mês de Outubro do ano de 2021 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM, pessoa jurídica
de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.745/0001-74, com sede administrativa localizada na Tv. Leoniza Carvalho Agostini,
20, bairro Centro, CEP nº 89652000, nesta cidade de Ibiam,SC, representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, o Sr(a) JOARES TREVISOL
inscrito no cpf sob o nº 894.420.249-49, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante
denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do
julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 31/2021, Processo licitatório nº 68/2021 que selecionou a proposta mais
vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) Referente a aquisição de materiais diversos de construção, elétrica e hidráulica,
pelo período de 12 meses. , em conformidade com as especificações constantes no Edital.
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da empresa

Itens

JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA

90,94

Empresa(s)
JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA

CNPJ / CPF

Nome do Representante

CPF

26.979.673/0001-29
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As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o
resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela
Lei de Licitações nº.8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº ............. (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de Registro de Preços para selação da proposta mais
vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
Referente a aquisição de materiais diversos de construção, elétrica e hidráulica, pelo período de 12 meses.
Tudo em confomidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos,
propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento
independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a
contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às
licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação
descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de
transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

FORNECEDOR: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA
Item
90

94

Especificação

Unid

TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA destinada uni
para sinalização de vias de tráfico, tais como :asfalto, pisos,
cimentados com porosidade etc. produto de secagem rápida
e com alta resistência á abrasão – embalagem com no
mínimo 18 Litros.
Thinner galão com no mínimo 5 litros
uni

Marca

Qtd

Preço

Preço Total

RODO VIAS

25

320,00

8000,00

RODO VIAS

3

87,39

262,17

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser
revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do
caput e do §5º do art. 64 da Lei nº8.666, de 1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação
deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha
de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da
proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
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2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios
disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo
a ser pago pela administração.
2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de
força maior, devidamente justificado no processo.
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar
conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidades ou determinar a negociação.
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de
primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados
e sua adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso
inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço
registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em
que o órgão gerenciador poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade
de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente,
designados pelo órgão gerenciador;
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado
vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas
cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do
compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços
registrados, sem aplicação das penalidades.

3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU
ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste
Edital;
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou
contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa
ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá
diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas
alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos
processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação
ao respectivo processo de registro.
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.
CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de
Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do
Decreto Municipal n° 095/2009;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins
de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos
materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e
os quantitativos a serem fornecidos.
5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
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5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do
município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem
demandas para atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força
maior devidamente justificado no processo;
5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de
contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro
das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento,
inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante
o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade
de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão
Usuário da Ata de Registro de Preços;
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco
por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e
facultativas nas demais situações;
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta
Ata;
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a
cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues,
caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto
de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a
entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem
fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar
com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de
acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial
juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade
competente.
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da
ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido,
sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com
classificação imediatamente subsequente.
CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração
Municipal.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao
órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o
prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento
equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o
número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados,
obedecida a ordem de classificação.
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele,
deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a
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contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de
validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade
requisitante, ou em local em que esta indicar.
7.5.2. O prazo de entrega dos materiais/serviços será aqueles PREVISTO/ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE
GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à
administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além
das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento
da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com
as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em
conformidade com as referidas especificações.
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que
não estejam adequados para o uso.
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e
descarga no local da entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação,
pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e
desgaste natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas
decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

Assinado por 1 pessoa: JOARES TREVISOL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ibiam.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2C00-BD4C-7011-318F

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

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador,
considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou
Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho,
contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e
alterações.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

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

Ibiam,19 de Outubro de 2021

JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA
CNPJ: 26.979.673/0001-29
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13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Ibiam,SC para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assimam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das
testemunhas abaixo assinadas
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM

Processo Nº
PREGÃO ELETRÔNICO Nº

68/2021
31/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48 / 2021
No dia 19 do mês de Outubro do ano de 2021 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM, pessoa jurídica
de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.745/0001-74, com sede administrativa localizada na Tv. Leoniza Carvalho Agostini,
20, bairro Centro, CEP nº 89652000, nesta cidade de Ibiam,SC, representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, o Sr(a) JOARES TREVISOL
inscrito no cpf sob o nº 894.420.249-49, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante
denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do
julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 31/2021, Processo licitatório nº 68/2021 que selecionou a proposta mais
vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) Referente a aquisição de materiais diversos de construção, elétrica e hidráulica,
pelo período de 12 meses. , em conformidade com as especificações constantes no Edital.
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da empresa

Itens

PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

91,92,93,95,96,97

Empresa(s)
PORTO UNIAO COMERCIO E
REPRESENTACAO EIRELI

CNPJ / CPF

Nome do Representante

CPF

33.159.931/0001-96
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As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o
resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela
Lei de Licitações nº.8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº ............. (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de Registro de Preços para selação da proposta mais
vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
Referente a aquisição de materiais diversos de construção, elétrica e hidráulica, pelo período de 12 meses.
Tudo em confomidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos,
propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento
independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a
contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às
licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação
descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de
transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

FORNECEDOR: PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
Item

Especificação

Unid

Marca

Qtd

Preço

Preço Total

TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA destinada uni
para sinalização de vias de tráfico, tais como :asfalto, pisos,
cimentados com porosidade etc. produto de secagem rápida
e com alta resistência á abrasão – embalagem com no
mínimo 18 Litros.
TINTA ACRÍLICA COR A DEFINIR LAVAVEL –
uni
EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 3,6 LITROS

MADEVIA/MADEQUI 25
MICA

280,00

7000,00

SHOW/MADEQUIMIC 20
A

40,00

800,00

93

TINTA ÓLEO COR A DEFINIR - EMBALAGEM COM 3,6
LITROS

uni

MADEQUIMICA

60,00

1200,00

95

Tinta acrílica fosca para pinturas externas, cores a definir,
galão de no mínimo 18 litros

uni

SHOW/MADEQUIMIC 5
A

130,00

650,00

96

Tinta semi brilho para pinturas interna, cores a definir, galão uni
de no mínimo 18 litros

SHOW/MADEQUIMIC 5
A

180,00

900,00

97

Esmalte sintético brilhante, cores a definir, lata de no mínimo uni
3,6 litros

MADEQUIMICA

75,00

450,00

91

92
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2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser
revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do
caput e do §5º do art. 64 da Lei nº8.666, de 1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação
deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha
de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da
proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios
disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo
a ser pago pela administração.
2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de
força maior, devidamente justificado no processo.
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar
conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidades ou determinar a negociação.
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de
primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados
e sua adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso
inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço
registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em
que o órgão gerenciador poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade
de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente,
designados pelo órgão gerenciador;
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado
vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas
cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do
compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços
registrados, sem aplicação das penalidades.

3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU
ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste
Edital;
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou
contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa
ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá
diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas
alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos
processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação
ao respectivo processo de registro.
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.
CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de
Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do
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Decreto Municipal n° 095/2009;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins
de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos
materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e
os quantitativos a serem fornecidos.
5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do
município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem
demandas para atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força
maior devidamente justificado no processo;
5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de
contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro
das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento,
inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante
o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade
de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão
Usuário da Ata de Registro de Preços;
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco
por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e
facultativas nas demais situações;
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta
Ata;
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a
cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues,
caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto
de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a
entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem
fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar
com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de
acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial
juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade
competente.
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da
ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido,
sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com
classificação imediatamente subsequente.
CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração
Municipal.
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7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao
órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o
prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento
equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o
número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados,
obedecida a ordem de classificação.
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele,
deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de
validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade
requisitante, ou em local em que esta indicar.
7.5.2. O prazo de entrega dos materiais/serviços será aqueles PREVISTO/ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE
GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à
administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além
das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento
da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com
as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em
conformidade com as referidas especificações.
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que
não estejam adequados para o uso.
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e
descarga no local da entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação,
pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e
desgaste natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas
decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

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

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador,
considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou
Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho,
contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e
alterações.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

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

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do
município.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Ibiam,SC para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assimam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das
testemunhas abaixo assinadas

Ibiam,19 de Outubro de 2021

PORTO UNIAO COMERCIO E
CNPJ: 33.159.931/0001-96
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM

Processo Nº
PREGÃO ELETRÔNICO Nº

68/2021
31/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49 / 2021
No dia 19 do mês de Outubro do ano de 2021 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM, pessoa jurídica
de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.745/0001-74, com sede administrativa localizada na Tv. Leoniza Carvalho Agostini,
20, bairro Centro, CEP nº 89652000, nesta cidade de Ibiam,SC, representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, o Sr(a) JOARES TREVISOL
inscrito no cpf sob o nº 894.420.249-49, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante
denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do
julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 31/2021, Processo licitatório nº 68/2021 que selecionou a proposta mais
vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) Referente a aquisição de materiais diversos de construção, elétrica e hidráulica,
pelo período de 12 meses. , em conformidade com as especificações constantes no Edital.
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da empresa

Itens

RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA

87

Empresa(s)
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E
MATERIAIS LTDA

CNPJ / CPF

Nome do Representante

CPF

20.784.313/0001-95
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As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o
resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela
Lei de Licitações nº.8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº ............. (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de Registro de Preços para selação da proposta mais
vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
Referente a aquisição de materiais diversos de construção, elétrica e hidráulica, pelo período de 12 meses.
Tudo em confomidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos,
propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento
independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a
contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às
licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação
descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de
transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

FORNECEDOR: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA
Item
87

Especificação

Unid

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO automática, completa, em uni
metal, de bancada, e botão de acionamento em metal
cromado de alta qualidade e resistência. Com temporizador
de abertura.

Marca
ALPHA METAIS

Qtd
30

Preço
63,48

Preço Total
1904,40

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser
revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do
caput e do §5º do art. 64 da Lei nº8.666, de 1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação
deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha
de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da
proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios
disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo
a ser pago pela administração.
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2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de
força maior, devidamente justificado no processo.
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar
conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidades ou determinar a negociação.
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de
primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados
e sua adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso
inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço
registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em
que o órgão gerenciador poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade
de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente,
designados pelo órgão gerenciador;
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado
vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas
cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do
compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços
registrados, sem aplicação das penalidades.

3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU
ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste
Edital;
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou
contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa
ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá
diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas
alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos
processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação
ao respectivo processo de registro.
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.
CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de
Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do
Decreto Municipal n° 095/2009;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins
de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos
materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e
os quantitativos a serem fornecidos.
5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do
município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem
demandas para atendimento dos órgãos usuários.
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5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força
maior devidamente justificado no processo;
5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de
contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro
das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento,
inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante
o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade
de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão
Usuário da Ata de Registro de Preços;
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco
por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e
facultativas nas demais situações;
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta
Ata;
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a
cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues,
caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto
de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a
entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem
fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar
com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de
acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial
juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade
competente.
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da
ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido,
sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com
classificação imediatamente subsequente.
CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração
Municipal.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao
órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o
prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento
equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o
número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados,
obedecida a ordem de classificação.
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele,
deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de
validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
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7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade
requisitante, ou em local em que esta indicar.
7.5.2. O prazo de entrega dos materiais/serviços será aqueles PREVISTO/ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE
GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à
administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além
das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento
da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com
as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em
conformidade com as referidas especificações.
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que
não estejam adequados para o uso.
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e
descarga no local da entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação,
pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e
desgaste natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas
decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

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

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador,
considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou
Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho,
contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e
alterações.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

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

Ibiam,19 de Outubro de 2021

RM COMERCIO DE MERCADORIAS E
CNPJ: 20.784.313/0001-95
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13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Ibiam,SC para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assimam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das
testemunhas abaixo assinadas
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM

Processo Nº
PREGÃO ELETRÔNICO Nº

68/2021
31/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50 / 2021
No dia 19 do mês de Outubro do ano de 2021 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM, pessoa jurídica
de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.745/0001-74, com sede administrativa localizada na Tv. Leoniza Carvalho Agostini,
20, bairro Centro, CEP nº 89652000, nesta cidade de Ibiam,SC, representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, o Sr(a) JOARES TREVISOL
inscrito no cpf sob o nº 894.420.249-49, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante
denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do
julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 31/2021, Processo licitatório nº 68/2021 que selecionou a proposta mais
vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) Referente a aquisição de materiais diversos de construção, elétrica e hidráulica,
pelo período de 12 meses. , em conformidade com as especificações constantes no Edital.
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da empresa

Itens

SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI

21,22,27,31,32,33,34,35,36,37,40,47,48,58,60,61,63,78,79,80,82,99,1
00,101

Empresa(s)

CNPJ / CPF

SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI

Nome do Representante

CPF

29.843.035/0001-74
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As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o
resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela
Lei de Licitações nº.8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº ............. (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de Registro de Preços para selação da proposta mais
vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
Referente a aquisição de materiais diversos de construção, elétrica e hidráulica, pelo período de 12 meses.
Tudo em confomidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos,
propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento
independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a
contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às
licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação
descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de
transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

FORNECEDOR: SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
Item

Especificação

21

Fita Veda rosca de no mínimo 18mmx25

22

Unid

Qtd

Preço

Preço Total

NOAH

10

3,49

34,90

Engate flexível de PVC, de no mínimo 50 cm, para utilização uni
em banheiros

ALUMASA

20

4,44

88,80

27

Fita isolante, com no mínimo 20 metros.

uni

PLASTILIT

25

3,64

91,00

31

Cano PVC 20 mm barra de no mínimo 6m soldável

uni

PLASTILIT

100

18,49

1849,00

32

Cano PVC 25 mm barra de no mínimo 6m soldável

uni

PLASTILIT

100

23,39

2339,00

33

Cano PVC 32 mm barra de no mínimo 6m soldável

uni

PLASTILIT

100

47,99

4799,00

34

Cano PVC 40 mm barra de no mínimo 6m soldável

uni

PLASTILIT

100

68,99

6899,00

35

Cano PVC 50 mm barra de no mínimo 6m soldável

uni

PLASTILIT

100

92,99

9299,00
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T de PVC de 50 mm

uni

PLASTILIT

50

6,99

349,50

37

Emenda de PVC de 20mm.

uni

PLASTILIT

50

0,79

39,50

40

Emenda de PVC de 25 mm

uni

PLASTILIT

50

0,71

35,50

47

T de PVC de 20 mm

uni

PLASTILIT

50

0,85

42,50

48

T de PVC de 25 mm

uni

PLASTILIT

50

1,25

62,50

58

Cano PVC para esgoto 40 mm

uni

PLASTILIT

50

32,19

1609,50

60

Cano de esgoto PVC de 50 mm barra de 6m

uni

PLASTILIT

50

52,99

2649,50

61

Cano de esgoto PVC de 75 mm barra de 6 m

uni

PLASTILIT

50

79,99

3999,50

63

Sifão sanfonado universal de PVC de no mínimo 1 m

uni

VALEPLAST

10

4,85

48,50

78

Joelho soldável com rosca bucha de latão de 25x1/2

uni

PLASTILIT

50

4,89

244,50

79

Joelho soldável de 25 mm

uni

PLASTILIT

50

0,64

32,00

80

Joelho soldável de 20 mm

uni

PLASTILIT

50

0,62

31,00

82

Joelho soldável de 50 mm

uni

PLASTILIT

50

5,99

299,50

99

Bandeja plástica para pintura com no mínimo 25 cm de no
mínimo 2 litros

uni

COMPEL

12

6,29

75,48

100

Kit de trinchas, com cerdas duplas contendo:
Trincha de 01 polegada
Trincha de 02 polegada
Trincha de 03 polegada
Trincha de 04 polegada
Rolo de lã sintética para pintura com no mínimo 23 cm de
largura do rolo, anti respingo e com cabo.

uni

COMPEL

5

28,99

144,95

uni

COMPEL

15

14,29

214,35

101
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36

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser
revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do
caput e do §5º do art. 64 da Lei nº8.666, de 1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação
deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha
de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da
proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios
disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo
a ser pago pela administração.
2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de
força maior, devidamente justificado no processo.
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar
conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidades ou determinar a negociação.
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de
primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados
e sua adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso
inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço
registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em
que o órgão gerenciador poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade
de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente,
designados pelo órgão gerenciador;
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado
vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas
cabíveis, observada a anuência das partes.
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2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do
compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços
registrados, sem aplicação das penalidades.
CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU
ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Assinado por 1 pessoa: JOARES TREVISOL
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4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste
Edital;
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou
contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa
ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá
diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas
alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos
processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação
ao respectivo processo de registro.
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.

5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de
Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do
Decreto Municipal n° 095/2009;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins
de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos
materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e
os quantitativos a serem fornecidos.
5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do
município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem
demandas para atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força
maior devidamente justificado no processo;
5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de
contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro
das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento,
inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante
o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade
de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão
Usuário da Ata de Registro de Preços;
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco
por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e
facultativas nas demais situações;
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta
Ata;
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a
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cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já
entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto
de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a
entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
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6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem
fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar
com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de
acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial
juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade
competente.
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da
ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido,
sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com
classificação imediatamente subsequente.

7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração
Municipal.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao
órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o
prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento
equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o
número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados,
obedecida a ordem de classificação.
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele,
deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de
validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade
requisitante, ou em local em que esta indicar.
7.5.2. O prazo de entrega dos materiais/serviços será aqueles PREVISTO/ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE
GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à
administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além
das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento
da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com
as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em
conformidade com as referidas especificações.
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que
não estejam adequados para o uso.
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e
descarga no local da entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação,
pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e
desgaste natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas
decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO
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8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até
10 (dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.
8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas
obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o
FGTS.
8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as
medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições
contratuais.
8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será
descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora
classificada.
CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador,
considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
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10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou
Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho,
contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e
alterações.

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

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do
município.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Ibiam,SC para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assimam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das
testemunhas abaixo assinadas

Ibiam,19 de Outubro de 2021

JOARES TREVISOL
PREFEITO MUNICIPAL
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SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 29.843.035/0001-74
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM

Processo Nº
PREGÃO ELETRÔNICO Nº

68/2021
31/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51 / 2021
No dia 19 do mês de Outubro do ano de 2021 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM, pessoa jurídica
de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.745/0001-74, com sede administrativa localizada na Tv. Leoniza Carvalho Agostini,
20, bairro Centro, CEP nº 89652000, nesta cidade de Ibiam,SC, representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, o Sr(a) JOARES TREVISOL
inscrito no cpf sob o nº 894.420.249-49, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante
denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do
julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 31/2021, Processo licitatório nº 68/2021 que selecionou a proposta mais
vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) Referente a aquisição de materiais diversos de construção, elétrica e hidráulica,
pelo período de 12 meses. , em conformidade com as especificações constantes no Edital.
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da empresa

Itens

SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI

9,53,54,56,57,59,64,66,67,71,72,73,75,76,77,98,102,103,108

Empresa(s)
SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI

CNPJ / CPF

Nome do Representante

CPF

07.038.642/0001-29
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As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o
resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela
Lei de Licitações nº.8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº ............. (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de Registro de Preços para selação da proposta mais
vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
Referente a aquisição de materiais diversos de construção, elétrica e hidráulica, pelo período de 12 meses.
Tudo em confomidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos,
propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento
independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a
contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às
licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação
descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de
transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

FORNECEDOR: SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI
Item

Especificação

Unid

Marca

Qtd

Preço

Preço Total

9

Baldes de aditivo impermeabilizante para concretos, de no
mínimo 18 litros cada.

uni

VEDACIT

2

99,16

198,32

53

Registro esfera PVC soldável de 20 mm

uni

HERC

10

6,00

60,00

54

Registro esfera PVC soldável de 25 mm

uni

HERC

10

7,50

75,00

56

Torneira plástica para jardim preta de 20 mm

uni

HERC

25

2,60

65,00

57

Torneira plástica para jardim preta de 25 mm

uni

HERC

25

2,50

62,50

59

Emenda de curva PVC para cano de esgoto de 40 mm

uni

PLASTUBOS

50

1,30

65,00

64

Lâmpadas de led de no mínimo 12 watts, com registro nos
órgãos competentes.

uni

MANFLEX

50

9,90

495,00

66

Lâmpadas fluorescentes de 25 watts com registro nos
órgãos competentes

uni

MANFLEX

50

19,50

975,00
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67

Bocal porta lâmpadas com registro nos órgãos competentes uni

DEMI

50

3,50

175,00

71

Lâmpada fluorescente tubular 18 w com registro nos órgãos uni
competentes

MANFLEX

50

9,90

495,00

72

Lâmpada fluorescente tubular 20 w com registro nos órgãos uni
competentes

MANFLEX

50

16,80

840,00

73

Lâmpada halogêneo 300w com registro nos órgãos
competentes

uni

MANFLEX

50

9,80

490,00

75

Luminária de emergência .

uni

BLUMENAU

30

26,00

780,00

76

Pino plug macho 2p+t

uni

ILUMI

10

5,70

57,00

77

Plug tipo t com no mínimo 03 saídas

uni

ILUMI

10

6,20

62,00

98

CANALETA PARA FIO.

MT

ILUMI

50

8,50

425,00

102

Mangueira de jardim ½ polegadas em metros, com
revestimento duplo em material silicone.

MT

UNIFORME

100

4,20

420,00

103

Espuma expansiva – frasco com no mínimo 500 gramas.

uni

VILA

15

23,80

357,00

108

Tanque com tampa de travamento total, em material de
uni
polietileno, com capacidade de armazenagem de no mínimo
20.000 litros

BAKOF

1

9999,99

9999,99

CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
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2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser
revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do
caput e do §5º do art. 64 da Lei nº8.666, de 1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação
deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha
de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da
proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios
disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo
a ser pago pela administração.
2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de
força maior, devidamente justificado no processo.
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar
conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidades ou determinar a negociação.
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de
primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados
e sua adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso
inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço
registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em
que o órgão gerenciador poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade
de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente,
designados pelo órgão gerenciador;
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado
vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas
cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do
compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços
registrados, sem aplicação das penalidades.

3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU
ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se
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CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste
Edital;
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou
contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa
ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá
diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas
alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos
processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação
ao respectivo processo de registro.
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.
CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
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5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de
Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do
Decreto Municipal n° 095/2009;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins
de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos
materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e
os quantitativos a serem fornecidos.
5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do
município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem
demandas para atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força
maior devidamente justificado no processo;
5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de
contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro
das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento,
inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante
o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade
de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão
Usuário da Ata de Registro de Preços;
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco
por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e
facultativas nas demais situações;
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta
Ata;
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a
cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues,
caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto
de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a
entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
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6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem
fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar
com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de
acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial
juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade
competente.
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da
ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido,
sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com
classificação imediatamente subsequente.
CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO
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7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração
Municipal.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao
órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o
prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento
equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o
número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados,
obedecida a ordem de classificação.
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele,
deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de
validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade
requisitante, ou em local em que esta indicar.
7.5.2. O prazo de entrega dos materiais/serviços será aqueles PREVISTO/ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE
GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à
administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além
das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento
da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com
as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em
conformidade com as referidas especificações.
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que
não estejam adequados para o uso.
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e
descarga no local da entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação,
pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e
desgaste natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas
decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até
10 (dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.
8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas
obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o
FGTS.
8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as
medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições
contratuais.
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8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será
descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora
classificada.
CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador,
considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou
Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho,
contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e
alterações.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

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

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do
município.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Ibiam,SC para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assimam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das
testemunhas abaixo assinadas

Ibiam,19 de Outubro de 2021
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SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS
CNPJ: 07.038.642/0001-29
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM

Processo Nº
PREGÃO ELETRÔNICO Nº

68/2021
31/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52 / 2021
No dia 19 do mês de Outubro do ano de 2021 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM, pessoa jurídica
de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.745/0001-74, com sede administrativa localizada na Tv. Leoniza Carvalho Agostini,
20, bairro Centro, CEP nº 89652000, nesta cidade de Ibiam,SC, representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, o Sr(a) JOARES TREVISOL
inscrito no cpf sob o nº 894.420.249-49, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante
denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do
julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 31/2021, Processo licitatório nº 68/2021 que selecionou a proposta mais
vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) Referente a aquisição de materiais diversos de construção, elétrica e hidráulica,
pelo período de 12 meses. , em conformidade com as especificações constantes no Edital.
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da empresa

Itens

SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA

68

Empresa(s)
SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA

CNPJ / CPF

Nome do Representante

CPF

42.883.960/0001-97
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As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o
resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela
Lei de Licitações nº.8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº ............. (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de Registro de Preços para selação da proposta mais
vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
Referente a aquisição de materiais diversos de construção, elétrica e hidráulica, pelo período de 12 meses.
Tudo em confomidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos,
propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento
independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a
contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às
licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação
descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de
transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

FORNECEDOR: SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Item
68

Especificação
Fechadura para portas

Unid
uni

Marca
SOPRANO

Qtd
50

Preço
39,99

Preço Total
1999,50

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser
revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do
caput e do §5º do art. 64 da Lei nº8.666, de 1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação
deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha
de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da
proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios
disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo
a ser pago pela administração.
2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de
força maior, devidamente justificado no processo.
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2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar
conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidades ou determinar a negociação.
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de
primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados
e sua adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso
inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço
registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em
que o órgão gerenciador poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade
de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente,
designados pelo órgão gerenciador;
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado
vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas
cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do
compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços
registrados, sem aplicação das penalidades.
CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS
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3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU
ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste
Edital;
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou
contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa
ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá
diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas
alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos
processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação
ao respectivo processo de registro.
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.
CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de
Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do
Decreto Municipal n° 095/2009;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins
de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos
materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e
os quantitativos a serem fornecidos.
5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do
município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem
demandas para atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força
maior devidamente justificado no processo;
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5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de
contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro
das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento,
inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante
o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade
de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão
Usuário da Ata de Registro de Preços;
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco
por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e
facultativas nas demais situações;
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta
Ata;
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a
cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues,
caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto
de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a
entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem
fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar
com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de
acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial
juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade
competente.
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da
ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido,
sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com
classificação imediatamente subsequente.
CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração
Municipal.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao
órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o
prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento
equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o
número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados,
obedecida a ordem de classificação.
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele,
deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de
validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade
requisitante, ou em local em que esta indicar.
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7.5.2. O prazo de entrega dos materiais/serviços será aqueles PREVISTO/ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE
GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à
administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além
das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento
da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com
as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em
conformidade com as referidas especificações.
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que
não estejam adequados para o uso.
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e
descarga no local da entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação,
pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e
desgaste natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas
decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

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

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador,
considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou
Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho,
contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e
alterações.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

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

Ibiam,19 de Outubro de 2021

SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA
CNPJ: 42.883.960/0001-97
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13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Ibiam,SC para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assimam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das
testemunhas abaixo assinadas
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM

Processo Nº
PREGÃO ELETRÔNICO Nº

68/2021
31/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53 / 2021
No dia 19 do mês de Outubro do ano de 2021 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM, pessoa jurídica
de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.745/0001-74, com sede administrativa localizada na Tv. Leoniza Carvalho Agostini,
20, bairro Centro, CEP nº 89652000, nesta cidade de Ibiam,SC, representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, o Sr(a) JOARES TREVISOL
inscrito no cpf sob o nº 894.420.249-49, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante
denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do
julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 31/2021, Processo licitatório nº 68/2021 que selecionou a proposta mais
vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) Referente a aquisição de materiais diversos de construção, elétrica e hidráulica,
pelo período de 12 meses. , em conformidade com as especificações constantes no Edital.
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da empresa

Itens

TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA

38,39,50,51,52,83,84,85,86

Empresa(s)
TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO
PROJETOS ASSESSORIA LTDA

CNPJ / CPF

Nome do Representante

CPF

24.419.445/0001-79
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As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o
resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela
Lei de Licitações nº.8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº ............. (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de Registro de Preços para selação da proposta mais
vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
Referente a aquisição de materiais diversos de construção, elétrica e hidráulica, pelo período de 12 meses.
Tudo em confomidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos,
propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento
independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a
contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às
licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação
descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de
transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

FORNECEDOR: TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA
Item

Especificação

Unid

Marca

Qtd

Preço

Preço Total

38

Curva de PVC de 20mm.

uni

TIGRE

50

1,85

92,50

39

Curva de PVC de 25 mm.

uni

TIGRE

50

1,98

99,00

50

Luva de correr 50 mm PVC

uni

TIGRE

50

18,00

900,00

51

Luva de correr 32 mm PVC

uni

TIGRE

50

11,00

550,00

52

Luva de correr 60 mm PVC

uni

TIGRE

50

21,50

1075,00

83

Joelho soldável de 75 mm

uni

TIGRE

20

50,00

1000,00

84

Joelho soldável de 110 mm

uni

TIGRE

10

140,00

1400,00

85

Luva de correr de 25 mm

uni

TIGRE

20

7,00

140,00
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86

Luva soldável 75 mm

uni

TIGRE

20

14,00

280,00

CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
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2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser
revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do
caput e do §5º do art. 64 da Lei nº8.666, de 1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação
deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha
de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da
proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios
disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo
a ser pago pela administração.
2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de
força maior, devidamente justificado no processo.
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar
conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidades ou determinar a negociação.
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de
primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados
e sua adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso
inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço
registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em
que o órgão gerenciador poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade
de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente,
designados pelo órgão gerenciador;
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado
vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas
cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do
compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços
registrados, sem aplicação das penalidades.

3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU
ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste
Edital;
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou
contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa
ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá
diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas
alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos
processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação
ao respectivo processo de registro.
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.
CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
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5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de
Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do
Decreto Municipal n° 095/2009;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins
de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos
materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e
os quantitativos a serem fornecidos.
5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do
município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem
demandas para atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força
maior devidamente justificado no processo;
5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de
contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro
das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento,
inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante
o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade
de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão
Usuário da Ata de Registro de Preços;
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco
por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e
facultativas nas demais situações;
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta
Ata;
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a
cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues,
caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto
de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a
entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

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

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

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador,
considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou
Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho,
contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e
alterações.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

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

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do
município.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Ibiam,SC para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assimam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das
testemunhas abaixo assinadas

Ibiam,19 de Outubro de 2021

TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO
CNPJ: 24.419.445/0001-79
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM

Processo Nº
PREGÃO ELETRÔNICO Nº

68/2021
31/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54 / 2021
No dia 20 do mês de Outubro do ano de 2021 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM, pessoa jurídica
de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.745/0001-74, com sede administrativa localizada na Tv. Leoniza Carvalho Agostini,
20, bairro Centro, CEP nº 89652000, nesta cidade de Ibiam,SC, representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, o Sr(a) JOARES TREVISOL
inscrito no cpf sob o nº 894.420.249-49, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante
denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do
julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 31/2021, Processo licitatório nº 68/2021 que selecionou a proposta mais
vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) Referente a aquisição de materiais diversos de construção, elétrica e hidráulica,
pelo período de 12 meses. , em conformidade com as especificações constantes no Edital.
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da empresa

Itens

JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT

14,15,16,17,18,19,62,65,69,74

Empresa(s)

CNPJ / CPF

JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E
DECORACOES LT

01.276.119/0001-54

Nome do Representante

CPF
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As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o
resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela
Lei de Licitações nº.8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº ............. (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de Registro de Preços para selação da proposta mais
vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
Referente a aquisição de materiais diversos de construção, elétrica e hidráulica, pelo período de 12 meses.
Tudo em confomidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos,
propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento
independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a
contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às
licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação
descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de
transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

FORNECEDOR: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT
Item

Especificação

14

Acabamento canto para forro interno ou externo em PVC
para forro de PVC 7x200mm, na cor branca.

15

Unid

Qtd

Preço

Preço Total

PLAST

50

5,00

250,00

Acabamento em PVC cantoneira U convencional, na cor
MT
branca, acabamento liso, compatível para forro de PVC
7x200mm.
Parafuso ponta agulha para forro PVC, caixa com no mínimo CX.
500 unidades.

PLAST

100

5,90

590,00

CISER

1

72,00

72,00

17

PREGO 18 X 30

mç

GERDAU

5

19,95

99,75

18

Prego 19x39, pacote com no mínimo 1kg

uni

GERDAU

5

20,00

100,00

19

Prego 22x48, pacote com no mínimo 1kg

uni

GERDAU

5

20,00

100,00

62

Cano de esgoto PVC de 100 mm barra de 6m

uni

L.O TUBOS

100

70,00

7000,00

65

Lâmpadas de led de no mínimo 20 watts com registro nos
órgãos competentes

uni

KIAN

50

20,00

1000,00

16
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69

MIOLO DE FECHADURAS

UN'

PILLER

50

20,00

1000,00

74

Lâmpada ultra de Led branca e40/e27 de 80w, 6.500k.

uni

EMPALUX

40

160,00

6400,00

CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
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2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser
revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do
caput e do §5º do art. 64 da Lei nº8.666, de 1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação
deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha
de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da
proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios
disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo
a ser pago pela administração.
2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de
força maior, devidamente justificado no processo.
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar
conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidades ou determinar a negociação.
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de
primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados
e sua adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso
inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço
registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em
que o órgão gerenciador poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade
de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente,
designados pelo órgão gerenciador;
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado
vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas
cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do
compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços
registrados, sem aplicação das penalidades.

3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU
ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste
Edital;
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou
contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa
ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá
diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas
alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos
processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação
ao respectivo processo de registro.
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 786
Página: 3 / 5

CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
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5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de
Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do
Decreto Municipal n° 095/2009;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins
de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos
materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e
os quantitativos a serem fornecidos.
5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do
município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem
demandas para atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força
maior devidamente justificado no processo;
5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de
contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro
das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento,
inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante
o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade
de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão
Usuário da Ata de Registro de Preços;
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco
por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e
facultativas nas demais situações;
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta
Ata;
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a
cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues,
caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto
de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a
entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem
fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar
com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de
acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial
juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade
competente.
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da
ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido,
sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com
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CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO
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7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração
Municipal.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao
órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o
prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento
equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o
número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados,
obedecida a ordem de classificação.
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele,
deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de
validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade
requisitante, ou em local em que esta indicar.
7.5.2. O prazo de entrega dos materiais/serviços será aqueles PREVISTO/ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE
GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à
administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além
das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento
da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com
as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em
conformidade com as referidas especificações.
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que
não estejam adequados para o uso.
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e
descarga no local da entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação,
pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e
desgaste natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas
decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

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

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador,
considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou
Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho,
contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e
alterações.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
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11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao
detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:
11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou
retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente
informados e aceitos:
a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não
executado pelo fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não
superior a 2 (dois) anos.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea b do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as
sanções previstas nas alíneas a c e d sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas
nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento
de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que
apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos
da Lei n° 10.520, de 2002.
11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da
pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a
obrigação.
11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas c e d do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito
municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida
mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.
11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias
úteis, contado da notificação.
11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do
município.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Ibiam,SC para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assimam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das
testemunhas abaixo assinadas

Ibiam,20 de Outubro de 2021

JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E
CNPJ: 01.276.119/0001-54
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CONTRATO N. 064/2021 - CONCEITOS PNEUS E SERVIÇOS EIRELI

Publicação Nº 3359138

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IBIAM
CONTRATO ADMINISTRATIVO n.º. 064/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N. 076/2021

O Município de Ibiam, inscrito no CNPJ sob n. 01.612.745/0001-74, situado na Travessa Leoniza
Carvalho Agostini, nº 20, Centro, Ibiam, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu
Prefeito Municipal Sr. JOARES TREVISOL, no uso das atribuições de seu cargo e, nos termos do
art. 15 da Lei Federal 8.666/93 e Decreto Federal n. 3.931/01, Decreto Municipal n. 1.351/2005,
Decreto Municipal n. 3443/2021, e, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado
da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRONICO n. 033/2021, Processo
Licitatório 076/2021, RESOLVE: registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s), CONCEITOS PNEUS
E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 17.050.375/0001-69 com endereço na Rua Lauro Muller, nº 655,
sala 224, Bairro Fazenda, no Município de Itajaí- SC, representada pela Sra. Josiane Azevedo
Barthimann, CPF sob o nº 013.289.33X-XX de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s)
por item, observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro e aquelas
enunciadas nas cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS – Fazem parte do presente termo,
independentemente de transcrição, todos os elementos que compõem o processo de licitação
antes nominado, inclusive a proposta pela CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO – AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MÁQUINA ROLO
COMPACTADOR 612 H ANO 2015, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE IBIAM.
.
ITEM 01

ITEM

QDADE
ESTIMADA

ESPECIFICAÇÃO / CÓDIGO
ROLO COMPACTADOR 612 H ANO 2015

VALOR
POR ITEM

VALOR
TOTAL POR
ITEM

Nº de série 18779
01

02 un

Pneu 23.1- 26 r1, novo, com no
mínimo 16 lonas, com garra,
diagonal
ou
convencional.
GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, com
registro nos órgãos competentes.
Marca: ACENSO TDB123 16L.
1

Travessa Loniza Carvalho Agostini, 20 - Fone: (49) 3534-0044 - CEP 89652-000 - IBIAM - SC
CNPJ 01.612.745/0001-74 - E-mail: adm@ibiam.sc.gov.br - Site: www.ibiam.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

R$ 8.000,00

R$ 16.000,00

Assinado por 4 pessoas: CARMELITA CHIESA TRAGANCIN, ROSINEI CERON, JOARES TREVISOL e HENRIQUE GRASSI ROSSATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ibiam.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código E1A0-B9DE-DCF2-551B

PREGÃO ELETRÔNICO N. 033/2021

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 791

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IBIAM

Todos os custos/despesas com transporte, manutenção, operador, combustível e/ou qualquer
outro custo, fica sob inteira responsabilidade da contratada, bem como, manter em perfeitas
condições de armazenamento no transporte/envio de todos os itens a serem entregues, garantindo
a sua total eficiência e qualidade. Os quantitativos indicados em anexo são mera expectativa de
contratação. O Município de Ibiam reserva-se o direito de solicitar apenas a quantidade necessária
para sua demanda.
Os produtos cotados devem ser novos, lacrados, não adulterados e estar rigorosamente de
acordo com as especificações exigidas. Entregues no barracão de máquinas do Município na
Rua Lido Tragancin s/n, ao lado da Unidade Básica de Saúde- Centro.

Os produtos que estiverem em desacordo com o descritivo ou que se apresentarem com defeito
ou qualquer tipo de avaria deverão ser substituídos em até 24 horas.
O prazo máximo para entrega das peças será de 10 dias, após o envio da Autorização de
Fornecimento.
CLÁUSULA TERCEIRA: CONDIÇÕES DE ENTREGA
Após a solicitação formal com envio da Autorização de Fornecimento no e-mail da empresa,
conforme indicado na proposta da mesma, o fornecedor terá um prazo máximo de 05 (dias), para
entregar os itens, conforme AF. Para cada dia de atraso na prestação dos serviços, poderá o
Município cobrar multa de R$ 300,00(Trezentos reais) da empresa vencedora do certame, caso o
atraso seja superior a 10(dez) dias a presente ata será cancelada e a empresa sofrerá também as
penalidades legais conforme consta no edital. Caso a administração constate que o item não
atenda as exigências contidas no item 1(do objeto), a empresa sofrerá também as penalidades
conforme consta no edital e respectivo contrato.
CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do cumprimento do presente contrato correrão por conta, de recursos
próprios do Município de Ibiam.

CLÁUSULA QUINTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos financeiros serão próprios do Município do orçamento do exercício financeiro em
2
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MUNICÍPIO DE IBIAM
vigor, conforme segue:
Unidade Orçamentária:
TRANSPORTES.

SECRETARIA

MUNICIPAL

INFRAESTRUTURA

OBRAS

E

Projeto/Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES INFRA., OBRAS E TRANS
Reduzido: 43- fonte 1300

CLÁUSULA SEXTA: DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor total do presente contrato é de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). O pagamento, referente
será efetuado conforme cronograma de pagamento fixado pelo Decreto Municipal 3570/2021. Para
ambos os casos, o pagamento será efetuado, através de Ordem Bancária, mediante apresentação
da respectiva Nota Fiscal eletrônica devidamente recebida e aceita por Servidor responsável pelo
recebimento. A empresa também deve encaminhar o arquivo XML no seguinte e-mail:
atendimento@ibiam.sc.gov.br , conforme descrição na AF.
Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, fornecimento
de itens em desacordo com o edital, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos
preços ou correção monetária.
O pagamento somente será realizado após a comprovação de regularidade da documentação
obrigatória da licitante vencedora junto ao Processo Licitatório mediante a apresentação da
documentação obrigatória (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, Certidão
de Quitação da Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda
Municipal, Estadual, FGTS e INSS), e Falência e Concordata, devidamente atualizada.
Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços em geral, inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei n.º 9.430, de 27.12.96. As pessoas
jurídicas optantes pelo SIMPLES não estão sujeitas a retenção, desde que apresentem Declaração
na forma do Anexo VI da IN SRF n.º 306 de 12 de março de 2003.
CLÁUSULA SÉTIMA: DO REAJUSTE
Não haverá reajuste, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso
II, do artigo 65, da Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993 consolidada.
É assegurado à CONTRATADA o direito ao equilíbrio econômico financeiro (Art. 37, XXI, da CF),
procedendo-se à REVISÃO do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra fato imprevisível ou
3
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previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as
obrigações pactuadas no presente instrumento.
§1º A CONTRATADA, quando for o caso deverá formular à Administração requerimento para a
REVISÃO do contrato, comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém com
consequências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as obrigações contraídas por
ela.
I – A comprovação será feita por meio de documentos, tais como, lista de preços de fabricantes,
notas fiscais de aquisição de matérias primas, de transportes de mercadorias, alusivas à época
da elaboração da proposta e do momento do pedido de REVISÃO do contrato;
II – Junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas de custos comparativa
entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de REVISÃO do contrato,
evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado.

§ 2º Independentemente de solicitação, a administração poderá convocar a contratada assinar
aditivo de redução dos preços mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas
especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado.
CLÁUSULA OITAVA: VIGÊNCIA
O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência até 31/12/2021.
CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
I – A CONTRATADA assumirá responsabilidade pela entrega do objeto, bem como por quaisquer
danos decorrentes da entrega, causados à esta Municipalidade ou à terceiros.
II – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do Contrato por não cumprimento do
mesmo.
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
I – Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização do material
entregue, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprias falhas
detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas por parte da Contratada.
II – Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições estabelecidas neste contrato.
4
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS DIREITOS DO MUNICÍPIO
Nos termos da Legislação, o Município pode exigir, a qualquer tempo, a sub-rogação do contrato,
no seu todo ou em parte a si próprio ou a quem determinar caso a execução não seja
comprovadamente a do Edital de Pregão nº 033/2021, indenizando o contratado pelo fornecimento
dos produtos até então efetuado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS PENALIDADES

Ainda nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se a licitante, convocada
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento
de fornecedores, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e
no contrato e das demais cominações legais. E demais sanções, conforme previsto no edital e
contrato, parte integrante deste processo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Da penalidade aplicada caberá recursos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, á
autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma até o julgamento
do pleito.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo Responsável da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, Obras e Transportes, e o servidor Edsson Gomes de Oliveira,
mecânico, e nos termos do art. 67 da lei n. 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO
I – O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas neste
Edital e no Contrato, por parte da licitante vencedora, assegurará ao Município o direito de rescindir
o Contrato, mediante notificação através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com
5
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prova de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para a Administração e sem prejuízo do
disposto na Cláusula Décima Primeira.
II – O Contrato poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes modalidades, sem prejuízo do disposto
no art. 78 da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores:
a) Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração Municipal, mediante formalização,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos:
I.

o atraso injustificado, a juízo da Administração, na entrega do material licitado;

III. a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem
como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem o cumprimento da obrigação
assumida;
IV. o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a entrega do material, assim como as de seus superiores;
V. o cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste contrato,
anotadas na forma do § 1º, do art. 67, da Lei nº 8.666/93 atualizada;
VI. a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
VII. a dissolução da empresa;
VIII. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa
que, a juízo da Administração, prejudique a execução deste Contrato;
IX. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que
está subordinado o licitante vencedor e exaradas no processo administrativo a que
se refere o contrato; e
6
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X. a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados,
impeditivos da execução do Contrato.
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a Administração;
c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente.
III – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada pela autoridade competente.
IV – A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77, da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada.

Este contrato está vinculado ao Edital Pregão nº 019/2021, Processo Licitatório nº 007/2021, SRP:
007/2021, bem como à proposta apresentada pelo contratado e aos termos da Lei n.º 10.520, de
17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores,
Decreto Municipal n. 1.351/05, e demais legislação vigente e pertinente. A administração
providenciara a publicação do extrato do presente contrato, até o dia 5 do mês subsequente,
constados da data de assinatura do presente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: EVENTUAL ATRASO DO MUNICÍPIO
Eventuais atrasos nos pagamentos serão remunerados utilizando-se os mesmos critérios que o
Município utiliza para penalizar os atrasos nas suas receitas de parte dos contribuintes.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES GERAIS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Quaisquer modificações entre as partes, com relação aos assuntos relacionados a este contrato,
serão formalizadas por escrito, em duas vias, uma das quais visadas pelo destinatário, e que
constituirá prova de sua efetiva entrega.
O presente instrumento rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal n.° 8.666, de 21 de
junho de 1993 atualizada. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal n° 8.666, de 21
de junho de 1993, atualizada, e dos princípios gerais de Direito, Lei n. 10.520/2002 e Decreto
Municipal n 1.351/05.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO
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Para questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da Comarca
de Tangará, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente, juntamente com duas testemunhas, em
três vias de igual teor, e forma sem emendas ou rasuras, para que produza seus jurídicos efeitos.
Ibiam/SC, 07 de outubro de 2021.

____________________

__________________________

JOARES TREVISOL

Josiane Azevedo Barthimann

Prefeito Municipal

CPF nº 013.289.33X-XX
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Carmelita Chiesa Tragancin
CPF: 490.157.70x-xx

Rosinei Ceron
CPF – 004.918.89x-xx
________________________
Henrique Grassi Rossato
Advogado – OAB/SC 34.173
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Publicação Nº 3358381

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2CDE4679D14DA8A20799E9E512D4FDFFC08575D7

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IBIAM
TERMO ADITIVO N. 083/2021
CONTRATO ADITADO N. 003/2019
PROCESSO LICITATÓRIO N. 001/2019
Terceiro Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre o MUNICÍPIO DE
IBIAM - SC, e T N PERUSSO E CIA LTDA ME, Contrato Administrativo 003/2019, Pregão
Presencial 001/2019, que visa a contratação de Clínico Geral para prestação de serviços junto
a Secretaria Municipal de Saúde de Ibiam.

CONTRATADA: T N PERUSSO E CIA LTDA ME
CNPJ: 21.923.837/0001-82
Endereço: Rua Pref. Luiz Lemos, n° 290, São Jeronimo da Serra – PR - CEP: 86270000
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO ADITAMENTO
1.1
Fica aditado o valor total de R$13.767,6 (treze mil e setecentos e sessenta e sete reais e
seis centavos), sendo R$ 44,70 (quarenta e quatro reais e setenta centavos) por consulta, num
total aproximado de 308 consultas.
CLAUSULA SEGUNDA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1 As rubricas orçamentárias permanecem as mesmas, conforme informado na solicitação da
secretaria.
CLÁUSULA TERCEIRA: DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1
As demais cláusulas do Contrato 003/2019 continuam inalteradas, as quais são reiteradas
e ratificadas pelas partes.
3.2

O presente aditamento tem como amparo legal a Lei n. 8.666/93 (Art. 57, § 2º, Art. 65).

E, por assim acordarem, firmam este instrumento de aditamento, em duas vias, de igual teor e
forma, perante duas testemunhas abaixo assinadas.

Ibiam – SC, 19 de outubro de 2021.

Assinado por 4 pessoas: ROSINEI CERON, CARMELITA CHIESA TRAGANCIN, JOARES TREVISOL e HENRIQUE GRASSI ROSSATO
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JOARES TREVISOL
MUNICÍPIO DE IBIAM
PREFEITO MUNICIPAL

T N PERUSSO E CIA LTDA ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS
________________________
Carmelita Chiesa Tragancin
CPF: 490.157.409-30

____________________________
Henrique Grassi Rossato
Advogado – OAB/SC – 34.173

Assinado por 4 pessoas: ROSINEI CERON, CARMELITA CHIESA TRAGANCIN, JOARES TREVISOL e HENRIQUE GRASSI ROSSATO
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____________________
Rosinei Ceron
CPF: 004.918.899-25
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MUNICÍPIO DE IBIAM
TERMO ADITIVO N. 084/2021
CONTRATO - ATA ADITADO N. 004/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N. 016/2021
Segundo Termo Aditivo de Contrato/Ata de Fornecimento de Material celebrado
entre o MUNICÍPIO DE IBIAM - SC, e A. G. DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA,
Contrato/ Ata Administrativo N. 004/2021, Pregão Eletrônico N. 005/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBIAM
CNPJ - 01.612.745/0001-74
Endereço: Travessa Leoniza Carvalho Agostini, 20, Centro, Ibiam - SC.
CEP: 89652-000
Representado por: JOARES TREVISOL
CONTRATADA: A.G. DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
CNPJ-MF n.º. 09.549.383/0001-26
Endereço: Rua Amantino de Souza,11 – Bairro Jardim Bela Vista
CEP: 89.620-000
Representada por: Luiz Antonio Ferrari
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO ADITAMENTO
1.1 Fica concedido aditivo de reequilíbrio referente a carga de botijão de gás GLP
para cozinha no valor de R$ 109,64 (Cento e nove e sessenta e quatro centavos) por
unidade.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1 As rubricas orçamentárias permanecem as mesmas utilizadas no processo
licitatório.
CLÁUSULA TERCEIRA: DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1 As demais cláusulas do Contrato N. 004/2021 continuam inalteradas, as quais
são reiteradas e ratificadas pelas partes.
3.2 O presente aditamento tem como amparo legal a Lei n. 8.666/93 (Art. 57, § 2º,
Art. 65).
E, por assim acordarem, firmam este instrumento de aditamento, em duas vias, de
igual teor e forma, perante duas testemunhas abaixo assinadas.
IBIAM – SC, 19 de outubro de 2021.
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JOARES TREVISOL
MUNICÍPIO DE IBIAM
PREFEITO MUNICIPAL

A. G. DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS
____________________

Rosinei Ceron
CPF: 004.918.899-25

________________________
Carmelita Chiesa Tragancin
CPF: 490.157.409-30

____________________________
Henrique Grassi Rossato
Advogado – OAB/SC – 34.173
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Ibicaré
Prefeitura
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2021

Publicação Nº 3359015

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IBICARÉ
Extrato Ata de Registro de Preços nº 035/2021
FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal nº 10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006, do Decreto Municipal nº 08/2006, aplicando-se
subsidiariamente no que couberem as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, originado do Processo de Licitação nº 042/2021,
Pregão Presencial nº 020/2021.
OBJETO: Registro de Preços para contratação eventual e futura de serviços de arbitragem para eventos e campeonatos esportivos promovidos e/ou apoiados pela Coordenadoria Municipal de Esportes de Ibicaré, SC.
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE IBICARÉ (SC)
FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE
CNPJ: 07.591.924/0001-59
Valor Total: R$ 66.100,00 (Sessenta e seis mil e cem reais)
VIGÊNCIA: 20 de outubro de 2022.
Ibicaré, SC, em 20 de outubro de 2021.
Gianfranco Volpato;
Prefeito.

DECRETO Nº 062-2021

Publicação Nº 3358412

DECRETO Nº 062, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
“DISPÕE SOBRE PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
O Prefeito de Ibicaré-SC, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Artigo 96, Inciso IX da Lei Orgânica do Município.
DECRETA:
Artigo 1º. Fica transferido para o dia 1º de novembro de 2021 (segunda-feira), o Ponto Facultativo do dia 28 de outubro, alusivo à comemoração do Dia do Servidor Público Municipal, preservando-se os serviços essenciais na forma de plantão.
Artigo 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Ibicaré, em 20 de outubro de 2021.
GIANFRANCO VOLPATO
Prefeito

PORTARIA Nº 151-2021

Publicação Nº 3359356

PORTARIA Nº 151, de 20 de outubro de 2021.
“CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDOR QUE MENCIONA”
O Prefeito de Ibicaré - SC:
No uso de suas atribuições, de conformidade com a Lei Complementar nº 010 de 25 de novembro de 2009 em seu Artigo 91, Inciso X e
Artigo 103,
RESOLVE:
ASSINADO DIGITALMENTE
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Art. 1º. CONCEDE Licença para Tratamento de Saúde ao servidor MARLON IGOR BOTELHO SPINDOLA, ocupante do cargo efetivo de Professor de Educação Física, nível II, classe “A”, Anexo II – Quadro de Cargos e Vencimentos, Grupo de Docentes, constante do Quadro de
Pessoal do Magistério Público Municipal.
Parágrafo único. A Licença de que trata o caput deste artigo, será pelo período determinado por perícia médica.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos a 15 de outubro de 2021, ficando revogadas
as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Ibicaré, em 20 de outubro de 2021.
GIANFRANCO VOLPATO
Prefeito
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Ibirama
Prefeitura
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: PROCEDIMENTO N° 2688/2018

Publicação Nº 3358386

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: PROCEDIMENTO N° 2688/2018
O MUNICÍPIO DE IBIRAMA, inscrito no CNPJ sob o n° 83.102.418/0001-37, neste ato representado pela Secretaria Municipal da Assistência
Social e Habitação, por meio deste edital, NOTIFICA a todos os moradores, posseiros internos, lindeiros e confrontantes externos e a quem
interessar que a localidade denominada de NÚCLEO URBANO POSANSKI, com poligonal inserida na transcrição n° 18.021, do Ofício de
Registro de Imóveis da Comarca de Ibirama/SC, é objeto de procedimento administrativo de Regularização Fundiária, na modalidade Reurb-E e Reurb – S, utilizando o instrumento da Legitimação Fundiária, tendo sido realizado o levantamento planialtimétrico e cadastral, com
georreferenciamento, subscrito por profissional competente, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para a emissão
de matriculas individualizadas aos possuidores dos respectivos lotes.
DESCRIÇÃO DA ÁREA:
O terreno rural, formado dos lotes 10 e 14-A, situado o lado par da Rua Germano Posanski, a 250,00 metros da esquina com o lado par da
Rua 15 de Novembro, bairro Areado, cidade de Ibirama/SC, contendo a área de 116.045,97m² (cento e dezesseis mil e quarenta e cinco
metros e noventa e sete decímetros quadrados), assim descritos: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P1, de coordenadas N
7.004.893,22m e E 645.812,53m; deste segue confrontando com a propriedade espólio de Ingo Zickuhr (matrícula 17.923), com azimute de
119°49'49" por uma distância de 309,00m até o vértice P2, de coordenadas N 7.004.739,51m e E 646.080,59m; deste segue confrontando
com a propriedade de Helmuth Stanhke (matrícula 18.903), com azimute de 180°28'21" por uma distância de 286,10m até o vértice P3, de
coordenadas N 7.004.449,43m e E 646.078,20m; deste segue confrontando com a propriedade de Ines Posanski (matrícula 18.020), com
azimute de 258°34'08" por uma distância de 28,00m até o vértice P4, de coordenadas N 7.004.443,87m e E 646.050,69m; deste segue
confrontando com o final da Rua Germano Posanski, com azimute de 260°38'15" por uma distância de 8,00m até o vértice P6, de coordenadas N 7.004.442,57m e E 646.042,79m; deste segue confrontando com o lado impar Rua Germano Posanski, com azimute de 190°7'19"
por uma distância de 21,00m até o vértice P7, de coordenadas N 7.004.421,84m e E 646.039,09m; deste segue confrontando com o lado
impar Rua Germano Posanski, com azimute de 208°16'57" por uma distância de 2,35m até o vértice P8, de coordenadas N 7.004.419,78m
e E 646.037,98m; deste segue confrontando com a propriedade de Felipe Von Zeschau e Francisco Von Zeschau (matrícula 18.017), com
azimute de 258°26'46" por uma distância de 7,00m até o vértice P9, de coordenadas N 7.004.418,52m e E 646.031,81m; deste segue
confrontando com a propriedade de Felipe Von Zeschau e Francisco Von Zeschau (matrícula 18.017), com azimute de 345°46'55" por uma
distância de 15,00m até o vértice P10, de coordenadas N 7.004.432,75m e E 646.028,21m; deste segue confrontando com a propriedade de
Felipe Von Zeschau e Francisco Von Zeschau (matrícula 18.017), com azimute de 262°54'54" por uma distância de 25,00m até o vértice P11,
de coordenadas N 7.004.429,90m e E 646.005,31m; deste segue confrontando com a propriedade de Felipe Von Zeschau e Francisco Von
Zeschau (matrícula 18.017), com azimute de 180°34'41" por uma distância de 38,00m até o vértice P12, de coordenadas N 7.004.391,90m
e E 646.004,93m; deste segue confrontando com o lado impar da Rua Germano Posanski, com azimute de 294°43'41" por uma distância de
6,00m até o vértice P13, de coordenadas N 7.004.394,47m e E 645.999,35m; deste segue confrontando com a propriedade de Sigold Von
Zeschau (matrícula 18.016), com azimute de 274°10'26" por uma distância de 22,00m até o vértice P14, de coordenadas N 7.004.396,07m
e E 645.977,41m; deste segue confrontando com a propriedade de Sigold Von Zeschau (matrícula 18.016), com azimute de 184°43'57" por
uma distância de 17,00m até o vértice P15, de coordenadas N 7.004.379,03m e E 645.976,00m; deste segue confrontando com a propriedade de Sigold Von Zeschau (matrícula 18.016), com azimute de 98°16'11" por uma distância de 22,00m até o vértice P16, de coordenadas
N 7.004.375,86m e E 645.997,77m; deste segue confrontando com a propriedade de Loriberto Posanski (matrícula 18.015), com azimute de
227°3'04" por uma distância de 45,00m até o vértice P17, de coordenadas N 7.004.341,59m e E 645.960,95m; deste segue confrontando
com a propriedade de Crista Vetter, Hercilio Nass e Carmem Schneider (matrícula 5.552), com azimute de 296°3'21" por uma distância
de 36,00m até o vértice P18, de coordenadas N 7.004.359,65m e E 645.924,02m; deste segue confrontando com a propriedade de Crista
Vetter, Hercilio Nass e Carmem Schneider (matrícula 5.552), com azimute de 278°58'58" por uma distância de 116,00m até o vértice P19,
de coordenadas N 7.004.377,77m e E 645.809,44m; deste segue confrontando com a propriedade de Carolina Keil e Jaqueline Keil Sousa
(matrícula 20.447), com azimute de 359°43'55" por uma distância de 175,45m até o vértice P20, de coordenadas N 7.004.553,21m e E
645.808,62m; deste segue confrontando com a propriedade de Carolina Keil e Jaqueline Keil Sousa (matrícula 20.447), com azimute de
359°43'55" por uma distância de 74,35m até o vértice P21, de coordenadas N 7.004.627,56m e E 645.808,27m; deste segue confrontando
com a propriedade de Manoel Marchetti Indústria e Comércio Ltda (Matrícula 9.339), com azimute 0°55'09" por uma distância de 265,69m
até o vértice P1, ponto inicial da descrição deste perímetro.
DOS EQUIPAMENTOS URBANOS COMUNITÁRIOS PRESENTES NA REFERIDA ÁREA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atendimento da comunidade por Escola Municipal;
Arruamentos com calçamento e pavimentado;
Energia Elétrica fornecida pela CELESC;
Agua potável fornecida pela CASAN;
Esgotamento sanitário individual;
Coleta seletiva de resíduos sólidos;
Telefonia fixa fornecida pela concessionária OI/Brasil Telecom;
Sinal de telefonia móvel fornecido pelas operadoras: Claro, Vivo, Tim e Oi;
Transporte escolar cedido pelo município;
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• Atendimentos de transporte público coletivo entre outros;
• Área a ser regularizada totalmente integrada ao perímetro urbano municipal.
CONFINANTES: Os confinantes internos serão notificados por ato próprio denominado de Notificação e Declaração de Reconhecimento de
Divisa e Reconhecimento e Aceitação de Divisa de Lote salvo os ocupantes que por motivos desconhecidos não foram encontrados no qual
será alvo deste edital sendo que a ausência de manifestação dos confrontantes será tido como aceite conforme artigo 13 § 1º do Decreto
9.310/2018 e Artigo 20 § 1o. da Lei 13.465/2017.
IMPUGNAÇÕES: As impugnações ao objeto deste ato deverão ser apresentadas no prazo de (30) trinta dias, a contar da data da última
publicação, do presente edital, em jornal da região, ou por meio eletrônico no DOM (Diário Oficial Municipal) sendo que poderão ser protocoladas no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, localizado na Rua Danilo Marchetti, n° 20, Bairro Centro, Ibirama/
SC, Fone: (47) 3357-8530, com as devidas justificativas plausíveis.
CONCLUSÃO: Não havendo manifestação em contrário no período de 30 dias considerar-se-á como aceite os elementos dos anexos e teor
desse edital inclusive pelos lindeiros internos e confrontantes externos ao loteamento conforme art. 20, § 1o da Lei Federal 13.465/2017, e
transcorrido o prazo legal para manifestações, será efetivado o ato, na forma do art. 31, § 5º e 6º do mesmo Diploma Legal.
Ibirama/SC, 20 de outubro de 2021.
Fabiani Tenfen Soberanski
Presidente da Comissão de Regularização Fundiária
Urbana do Município de Ibirama
ANEXO I – PLANTA DO IMOVEL:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.85/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 129/2021

Publicação Nº 3358919

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE IBIRAMA

RUA DOUTOR GETULIO VARGAS - 70 | Ibirama - SC | Cep 89.140-000
Fone: (47) 3357-8500 | CNPJ: 83.102.418/0001-37
e-mail: adm@ibirama.sc.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.85/2021
Pregão Presencial Nº 129/2021
Validade: 12 meses
Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um o MUNICÍPIO DE IBIRAMA por meio do(a) , pessoa jurídica de
direito público, situado na DOUTOR GETULIO VARGAS Nº. 70, CENTRO, cidade de Ibirama, Santa Catarina, inscrito no CNPJ Nº. ,
abaixo assinado, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações e das demais normas legais aplicáveis, em face da
classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 129/2021, RESOLVE
registrar os valores oferecidos para REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BRITA, PÓ DE BRITA, AREIA
INDUSTRIAL, E PEDRA TIPO RACHÃO, PARA USO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA
MUNICIPALIDADE., pelo período de 12 meses, conforme consta no Anexo I do Edital do(a) Pregão Presencial, que passa a fazer
parte desta Ata, tendo sido, os referidos valores, oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas no certame.
Presentes às empresas e seus representantes:
Participantes Presentes

CPF/CNPJ

COMERCIAL DACLANDE LTDA, neste ato representado por MARCO ADRIANO GRABOWSKI 03.222.166/0001-40

�CLÁUSULA I – DO OBJETO
1. CONTRATAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BRITA, PÓ DE BRITA, AREIA INDUSTRIAL, E
PEDRA TIPO RACHÃO, PARA USO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA MUNICIPALIDADE., em um
prazo que se estende 12 meses a partir da assinatura do presente contrato, através do Sistema de Registro de Preços, para uso da ,
de acordo com as especificações e quantitativos abaixo estimados:
Fornecedor: 159158 - COMERCIAL DACLANDE LTDA
Item

Descrição

Unidade

1

BRITA NR 01

TON

Marca

Qtde. Item
410,00000

Valor Unitário
R$50,5000

Valor Total
R$20.705,0000

2

BRITA NR 02

TON

270,00000

R$46,0000

R$12.420,0000

3

PÓ DE BRITA

TON

750,00000

R$45,5000

R$34.125,0000

4

AREIA INDUSTRIAL

TON

500,00000

R$54,5000

R$27.250,0000

5

PEDRA
RACHÃO

TIPO TON

450,00000

R$42,0000

R$18.900,0000

Total do Fornecedor:

R$113.400,0000

Total Geral dos Itens:

R$113.400,0000

�CLÁUSULA II – DA VALIDADE DOS PREÇOS
2. A presente Ata de Registro de Preços terá validade até 12 meses , a partir da sua assinatura, não sendo permitido prorrogação.
2.1. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município não será obrigado a contratar o objeto referido na
Cláusula I exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente,
sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma
das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

�CLÁUSULA III – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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3. A presente Ata de Registro de Preços será usado pelo , que será o órgão gerenciador da presente Ata de Registro de Preços.
3.1. O valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o relacionado na Cláusula Primeira, de
acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial Nº. 129/2021
3.2. Em cada fornecimento de serviço(s) decorrente desta Ata, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de
Pregão Presencial Nº. 129/2021 e seus Anexos, que a precederam e integram o presente instrumento de compromisso.

�CLÁUSULA IV – DO PAGAMENTO
4. Os pagamentos serão efetuados, dos produtos fornecidos em até 30 (trinta) dias de acordo com a apresentação e liberação das
Notas Fiscais.
4.1. Do Recurso Financeiro - As despesas decorrentes do presente Contrato serão efetuadas à conta do seguinte recurso
financeiro:
Dotação Orçamentária
Dotação

Órgão

Unidade

Ação

Elemento

45

5

1

2017

3339030990000000000
1000000

Vínculo

49

5

1

2018

3339030990000000000
1000000

� LÁUSULA V – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE
C
ENTREGA.
5. Os itens licitados deverão ser entregues `e dentro do mesmo período deverá estar apta a entregar o material assim que for
assinado a ata de registro de preço, independente das quantidade solicitada.
5.1. Local de entrega: Neste município de Ibirama, conforme solicitações

�CLÁUSULA VI – DAS PENALIDADES
6. A recusa injustificada da empresa com proposta classificada na licitação e indicada para registro dos respectivos preços ensejará a
aplicação das penalidades enunciadas no artigo 87 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações.
6.1 Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta e não assinarem a Ata de
Registro de Preços, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas,
conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sanções, a critério da Administração, isolada ou
cumulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração Municipal pelo infrator:
6.1.1 Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;
6.1.2 Cancelamento do registro na Ata;
6.1.3 Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores; Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratação.
6.1.4 Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade
que aplicou a penalidade.
6.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
6.2 A aplicação das penalidades ocorrerá depois de defesa prévia do interessado, no prazo estabelecido na Lei de Licitações, a
contar da intimação do ato.
6.3 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso fortuito ou motivo de força maior.
6.4 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento da execução da Ata de Registro de
Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar,
isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções:
6.4.1 Advertência;
6.4.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de recusa do 1.º colocada de cada item em
assinar a Ata de Registro de Preços.
6.4.3 Multa de 10% (dez por cento) por dia de inadimplência, até o trigésimo dia de fornecimento incompleto ou em atraso, incidentes
sobre o valor estimado mensal da contratação, além do desconto do valor correspondente ao serviço não realizado pela detentora da
Ata.
6.4.4 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco)
anos;
6.5 Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o contraditório e ampla defesa.
6.6 A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei, inclusive

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 810

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE IBIRAMA

RUA DOUTOR GETULIO VARGAS - 70 | Ibirama - SC | Cep 89.140-000
Fone: (47) 3357-8500 | CNPJ: 83.102.418/0001-37
e-mail: adm@ibirama.sc.gov.br

responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causados à Administração.
6.7 As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à detentora da Ata, podendo,
entretanto, conforme o caso, processar-se a cobrança judicialmente.
6.8 As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas administrativas ou penais, previstas na
Lei nº. 8.666/93 e alterações.

�CLÁUSULA VII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
7. Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2 da Cláusula II, da presente Ata, e, em atendimento ao §1º, artigo 28, da
Lei Federal nº. 9.069, de 29 de junho de 1.995 e demais legislações aplicáveis, é vedado qualquer reajustamento de preços.
7.1 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas
federais aplicáveis à espécie.
7.5 Se no decorrer dos fornecimentos oriundos da Ata de Registro de Preços, ficar comprovado que os preços registrados são
incompatíveis com os fixados por órgãos oficiais ou com os praticados no mercado, a Administração reserva-se o direito de aplicar o
disposto no artigo 24, inciso VII da Lei nº. 8.666/93 e alterações, efetuando a compra direta, por valor não superior ao constante da
Ata de Registro de Preços. Tal comprovação será feita através de tabelas oficiais e/ou cotações de mercado.

�CLÁUSULA VIII – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:
8.1 Pela Administração Municipal, quando:
8.2 A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
8.3 A detentora não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
8.4 A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
8.5 Em qualquer das hipóteses de recusa na entrega total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;
8.6 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
8.7 Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
8.8 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação na Imprensa
Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01(um) dia da publicação.
8.9 Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta
Ata de Registro de Preços.
8.10 A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta)
dias, cabendo a Administração a aplicação das penalidades previstas em lei.

� LÁUSULA IX – DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DAS
C
NOTAS DE EMPENHO
9. O fornecimento do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizado, caso a caso, pelo(a) , que é o órgão gerenciador
da mesma e também pela unidade financeira competente para os pagamentos.
9.1 A emissão dos pedidos, sua retificação ou cancelamento, autorizados pelo órgão requisitante total ou parcial, serão igualmente,
quando da solicitação.

�CLÁUSULA X – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10. Compete à Contratante:
10.1 Fazer o pedido no prazo de 05 (cinco) dias antecedente a sua necessidade.
10.2 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
10.3 Notificar a Contratada relativamente a qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos medicamentos.
10.4 O Município não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação trabalhista, tributárias ou
securitárias decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à
Contratada.

�CLÁUSULA XI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11. Fornecer a pronta entrega e material de qualidade conforme discriminado, juntamente com a nota Fiscal, sem custo de frete.
11.2 Garantia mínima de 12 meses sobre os equipamentos contra defeito de fabricação.

�CLÁUSULA XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12. Integram esta Ata, o Edital de REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BRITA, PÓ DE BRITA, AREIA
INDUSTRIAL, E PEDRA TIPO RACHÃO, PARA USO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA
MUNICIPALIDADE. Nº. 129/2021, e as propostas das empresas classificadas no certame supra numerado.
12. Fica eleito o foro de Ibirama (SC), para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.
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13. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93 e alterações, e demais normas aplicáveis.
Ibirama (SC), 20 de Outubro de 2021

COMERCIAL DACLANDE LTDA
MARCO ADRIANO GRABOWSKI
CONTRATADA

___________________________________
ADRIANO POFFO
PREFEITO
CPF: 056.499.899-07
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MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL URBANO MATRÍCULA N° 18.021 DO L2-RG DO CARTÓRIO DE REGISTRO
DE IMÓVEIS DE IBIRAMA (PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Publicação Nº 3358388

MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL URBANO Matrícula N°
18.021 DO L2-RG Do Cartório de Registro de Imóveis De Ibirama
(Para fins de Regularização Fundiária)

DESCRIÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS/LOTEADORES Catiana Posanski, ǡ  
 ͳ͵ȀͲȀͳͻͺǡ ǡ       ͑ ͶǤͷʹͺǤʹ͵ǦͲ
Ȁ      ǣ ͲͷͶǤʹͲͻǤʹͻǦͶʹǡ ǡ      
ǡȀǡǡ  ǡǤ

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL REGISTRADOǣǡ 
ǡ ͑ ͳͺͶǡ  ʹͷͲǡͲͲ            ǡ
ǡǡ      ǡ  ǡ 
͑ͳͲͳͶǦǡ  
²ȋͻͻǤͻͻ͵ǡͲͲ;Ȍǡ ǡ ×
 ȋÀ ͑ͳǤͻʹ͵Ȍǡ͵ͲͻǡͲͲǢǡ ǡ
  ȋÀ ͑ͷǤͷͷʹȌǡʹǡͲͲͳʹǡͲͲ
Ǣ  ǡ   ͑ ͷǡ  ͶͷǡͲͲ ǡ    ͑ ǡ    ʹʹǡͲͲ
ǡ ͳǡͲͲ   ʹʹǡͲͲ ǡ    ǡ   
À ǡ ʹͳǡͲͲͺǡͲͲ 
  ͑ ͳͲǡ   ǡ  ʹͺǡͲͲ ǡ  ǡ   
ǡʹͺǡͲͲǡǡ ǡͷ͵ǡͲͲ
ǡ            ǡ    
ͲǡͲͲ;ǡ͑ͳͺͶǡ  ͑ͺͲͶͲʹͻͲͲͺͻͶͲǡǣͳͶǡͲͲǡ͑
× ǣͲǡʹ À ͵ǡͲͲǤ

TÍTULO AQUISITIVO: À  ×  
ʹǦ ͑ǤͳȀͳͲǤͺͻʹͳǤͲͺǤͳͻͺǤ

DESCRIÇÃO RETIFICADA DO IMÓVEL:   ǡ    ͳͲ  ͳͶǦǡ
 ǡʹͷͲǡͲͲ 
 ͳͷ  ǡ  ǡ   Ȁǡ    
ͳͳǤͲͶͷǡͻ;ȋ    À
Ȍǡ   ǣ  Ǧ      À  ±  P1ǡ 
 N 7.004.893,22m  E 645.812,53mǢ     
 ×     ȋÀ  ͳǤͻʹ͵Ȍǡ    ͳͳͻιͶͻ̵Ͷͻ̶ 
    ͵ͲͻǡͲͲ ±  ±  P2ǡ   N 7.004.739,51m  E
646.080,59mǢ         
ȋÀ ͳͺǤͻͲ͵Ȍǡ ͳͺͲιʹͺ̵ʹͳ̶ ʹͺǡͳͲ±± 
P3ǡ N 7.004.449,43m E 646.078,20mǢ  
    ȋÀ  ͳͺǤͲʹͲȌǡ    ʹͷͺι͵Ͷ̵Ͳͺ̶  
 ʹͺǡͲͲ±± P4ǡ N 7.004.443,87m E 646.050,69mǢ
         ǡ   
ʹͲι͵ͺ̵ͳͷ̶      ͺǡͲͲ  ±  ±  P6ǡ   N
7.004.442,57m  E 646.042,79mǢ        
ǡ ͳͻͲι̵ͳͻ̶ ʹͳǡͲͲ±± 
P7ǡ N 7.004.421,84m E 646.039,09mǢ  
    ǡ    ʹͲͺιͳ̵ͷ̶     
ʹǡ͵ͷ±± P8ǡ N 7.004.419,78m E 646.037,98mǢ
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ȋÀ ͳͺǤͲͳȌǡ ʹͷͺιʹ̵Ͷ̶ ǡͲͲ±± 
P9ǡ N 7.004.418,52m E 646.031,81mǢ  
              ȋÀ  ͳͺǤͲͳȌǡ 
͵ͶͷιͶ̵ͷͷ̶ ͳͷǡͲͲ±± P10ǡ N
7.004.432,75m E 646.028,21mǢ   
     ȋÀ ͳͺǤͲͳȌǡ ʹʹιͷͶ̵ͷͶ̶
    ʹͷǡͲͲ  ±  ±  P11ǡ   N 7.004.429,90m  E
646.005,31mǢ             
   ȋÀ ͳͺǤͲͳȌǡ ͳͺͲι͵Ͷ̵Ͷͳ̶ 
͵ͺǡͲͲ±± P12ǡ N 7.004.391,90m E 646.004,93mǢ
         ǡ   
ʹͻͶιͶ͵̵Ͷͳ̶      ǡͲͲ  ±  ±  P13ǡ   N
7.004.394,47m E 645.999,35mǢ  
 ȋÀ ͳͺǤͲͳȌǡ ʹͶιͳͲ̵ʹ̶ ʹʹǡͲͲ
±  ±  P14ǡ   N 7.004.396,07m  E 645.977,41mǢ  
  ȋÀ ͳͺǤͲͳȌǡ 
 ͳͺͶιͶ͵̵ͷ̶      ͳǡͲͲ  ±  ±  P15ǡ   N
7.004.379,03m E 645.976,00mǢ  
 ȋÀ ͳͺǤͲͳȌǡ ͻͺιͳ̵ͳͳ̶ ʹʹǡͲͲ
±  ±  P16ǡ   N 7.004.375,86m  E 645.997,77mǢ  
       ȋÀ  ͳͺǤͲͳͷȌǡ  
 ʹʹι͵̵ͲͶ̶      ͶͷǡͲͲ  ±  ±  P17ǡ   N
7.004.341,59m E 645.960,95mǢ  
ǡ   ȋÀ ͷǤͷͷʹȌǡ ʹͻι͵̵ʹͳ̶
    ͵ǡͲͲ  ±  ±  P18ǡ   N 7.004.359,65m  E
645.924,02mǢ  ǡ  
 ȋÀ ͷǤͷͷʹȌǡ ʹͺιͷͺ̵ͷͺ̶ 
ͳͳǡͲͲ  ±  ±  P19ǡ   N 7.004.377,77m  E 645.809,44mǢ 
   ȋÀ 
ʹͲǤͶͶȌǡ ͵ͷͻιͶ͵̵ͷͷ̶ ͳͷǡͶͷ±± P20ǡ
 N 7.004.553,21m  E 645.808,62mǢ     
        ȋÀ  ʹͲǤͶͶȌǡ   
͵ͷͻιͶ͵̵ͷͷ̶      Ͷǡ͵ͷ  ±  ±  P21ǡ   N
7.004.627,56m  E 645.808,27mǢ       
  ï± ȋÀ ͻǤ͵͵ͻȌǡ Ͳιͷͷ̵Ͳͻ̶
 ʹͷǡͻ±± P1ǡ   ÀǤ
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DESCRIÇÃO DOS LOTES E SEUS OCUPANTESǣ

LOTE 01:ǡͲͳǡͳͲͳͶǦǡ
À ʹͶǡͳͳͳǡͶ À
 ǡǡ  ǡǡ ͻͶͻǡ͵Ͷ;
ȋ            À Ȍǡ 
 ǣ Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P22A, de coordenadas N
7.004.460,93m e E 645.916,48m; deste segue     À   
      , com azimute de 108°24'57,81" por uma
distância de 33,75m até o vértice P25, de coordenadas N 7.004.450,26m e E 645.948,51m;
deste     Ͳ     , com azimute de
201°10'18,15" por uma distância de 28,71m até o vértice P26, de coordenadas N 7.004.423,49m
e E 645.938,14m; deste segue     Ͳ    
, com azimute de 287°50'53,75" por uma distância de 32,09m até o vértice P27, de
coordenadas N 7.004.433,32m e E 645.907,59m; deste segue  Ͳ
 , com azimute 17°50'53,75" por uma distância de 29,00m até o
vértice P22A, ponto inicial da descrição deste perímetro.     
Ǥ     Ͷͳͺǡͷʹ ;ǡ   ǡ     
ǡ À  ʹͲͳͷǤ    Loriberto Posanskiǡ    
ʹͻȀͲͶȀͳͻǡ       ǡ  ǡ ȋȌ 
    ͑Ǥ ͵Ǥ͵ͷ͵ǤͲͻȀȀ   ȋȌ   ǣ ͻͳͷǤͻͻͳǤʹͳͻǦʹǡ
      Adriana Beltraminiǡ ǡ    ͲͶȀͲȀͳͻͻͲǡ 
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         ǡ ȋȌǡ ȋȌ 
 ͑ǤͷǤͺͺͲǤͲ͵͵ ȋȌ ǣͲ͵Ǥ͵ͳͶǤͲͲͻǦʹͶǡ
  ǡ  ǡ  À      ǡ
Valdecir Pereiraǡ ǡ    ͲͳȀͲȀͳͻͺͻǡ       
ǡ  ǡ ȋȌ      ͑Ǥ ͶǤͻ͵ͷǤʹȀȀ 
 ȋȌ ǣͲ͵ǤͺͺǤͳͻǦͲǡ     
 Marciane Richterǡ ǡ    ʹͲȀͲʹȀͳͻͺͺǡ       
 ǡȋȌï ǡȋȌ ͑ǤͶǤ͵ͳͳǤͲͳ͵
  ȋȌ   ǣ ͲͳͲǤͲͲͻǤͶͻǦͳʹǡ    ǡ    ǡ ͑ ʹǡ
 À ǡǤ

LOTE 02:ǡͲʹǡͳͲͳͶǦǡ
À ͵ͳǡʹͲǡͳ À
 ǡǡ  ǡǡ ͳǤͲǡͲ
; ȋ          À Ȍǡ   ǣ
 Ǧ  À± P24ǡ N 7.004.444,83m E
645.963,08mǢ       À      
   ǡ    ͻͷιͳ͵̵Ͳʹ̶      ͵ʹǡʹ
±  ±  P28ǡ   N 7.004.441,89m  E 645.995,21mǢ  
    À         
ǡ    ͳͷͷι͵͵̵ʹͲ̶      ʹǡͺͷ  ±  ±  P29ǡ 
 N 7.004.439,30m  E 645.996,39mǢ      
À          ǡ   
ͳͶιͳʹ̵ʹʹ̶      ͳͲǡ  ±  ±  P30ǡ   N
7.004.428,95m  E 645.999,32mǢ       À  
  ǡ ͳͻιͷ̵͵ͷ̶
   ͳ͵ǡͺ  ±  ±  P31ǡ   N 7.004.415,08m  E
645.999,33mǢ  Ͳ͵ ǡ
   ʹιʹ͵̵Ͳ͵̶      ͳͻǡ͵ͻ  ±  ±  P32ǡ 
 N 7.004.417,24m  E 645.980,06mǢ      
Ͳ͵     ǡ    ͳͺι͵͵̵Ͷ͵̶     
ͷǡͻͻ±± ͵͵ǡ N 7.004.411,30m E 645.979,27mǢ
 Ͳ͵ ǡ ʹͷιͶ͵̵Ͳ̶
     ͷǡͻ  ±  ±  P42ǡ   N 7.004.411,88m  E
645.973,50mǢ  Ͳ ǡ
ʹιͳ̵ͳͷ̶ ͳͶǡͲͲ±± P34ǡ 
N 7.004.413,35m E 645.959,58mǢ  Ͳ
 ǡ ιʹͲ̵ʹ̶ ͵ͳǡ±± 
P24ǡ   ÀǤ 
ͳʹͺǡͷ͵ ;ȋ   Ȍ  ʹǡͲͲ
Ǥ ͲǡͲͲ;ǡǡ   ǡ
À  ʹͲͳͷǤ    Ana Paula Von Zeschauǡ    
ͲͷȀͲͶȀͳͻͺʹǡ             ǡ ǡ
ȋȌ      ͑Ǥ ͶǤͲǤͺͳͻȀ   ȋȌ   ǣ
Ͳͺ͵ǤͻͺͻǤͺͺͻǦͶͲǡ   ² Ǥͷͳͷ
 ʹȀͳʹȀͳͻ  Havick Mariotǡ ǡ    ͳͳȀͳͳȀͳͻͺǡ   
   ǡ ǡȋȌ ͑Ǥ
ͶǤ͵ͷͲǤͺͻͶ   ȋȌ   ǣ ͲǤͶͲ͵ǤʹͳͻǦͷǡ     ǡ
ǡ À Ǥ
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LOTE 03:ǡͲ͵ǡͳͲͳͶǦǡ
À ͳ͵ǡ À 
ǡǡ  ǡǡ  ͷͳǡͷͷ;ȋ
        À Ȍǡ   ǣ  Ǧ 
    À  ±  P32ǡ   N 7.004.417,24m  E
645.980,06mǢ  Ͳʹ ǡ
ͻιʹ͵̵Ͳ͵̶ ͳͻǡ͵ͻ±± P31ǡ 
N 7.004.415,08m E 645.999,33mǢ   À
  ǡ ͳͻιͷ̵͵ͷ̶
   ʹͲǡͳ  ±  ±  P13ǡ   N 7.004.394,47m  E
645.999,35mǢ           
ȋÀ ͳͺǤͲͳȌǡ ʹͶιͳͲ̵ʹ̶ ʹʹǡͲͲ±± 
P14ǡ N 7.004.396,07m E 645.977,41mǢ  
Ͳ ǡ ʹͶιͳͲ̵ʹ̶ 
 ͷǡͲͲ  ±  ±  P43ǡ   N 7.004.396,44m  E 645.972,42mǢ 
     Ͳ     ǡ   
ͶιͲ̵͵Ͳ̶ ͳͷǡͶͺ±± P42ǡ N 7.004.411,88m
 E 645.973,50mǢ       Ͳʹ    
ǡ    ͻͷιͶ͵̵Ͳ̶      ͷǡͻ  ±  ±  P33ǡ 
 N 7.004.411,30m  E 645.979,27mǢ      
Ͳʹ  ǡ ι͵͵̵Ͷ͵̶   ͷǡͻͻ
±± P32ǡ   ÀǤ 
  ͷ͵ǡͳͷ ; ȋ      Ȍ      ʹǡͲͲ
   Ǥ     ͳͶͲǡͲͲ ;ǡ   ǡ   
  ǡ À  ʹͲͲͻǤ    Jaqueline Rodrigues Correiaǡ
    ͲȀͳʹȀʹͲͲͷǡ         ǡ
ǡ ȋȌ      ͑Ǥ ǤͶͶǤͳͳͲȀȀ   ȋȌ
  ǣ ͲͺǤͳͷǤ͵ͻǦͳͲǡ ȋȌǡ     ǡ  ǡ
 À      Ǥ  Arcidio Correiaǡ 
   ͳͳȀͲȀͳͻǡ       ǡ   
ǡ ȋȌ      ͑Ǥ ʹǤͳʹǤͲͻͻȀȀ   ȋȌ 
 ǣ ͷǤͶ͵ͷǤͳͻǦʹǡ  ǡ     ǡ  ǡ
 À Ǥ

LOTE 04:ǡͲͶǡͳͲͳͶǦǡ
 ͳͳǡ͵ͺǡͲͲ À
 ǡǡ  ǡǡ    ͵ͻͻǡ ;
ȋ           À Ȍǡ 
 ǣ  Ǧ      À  ±  P35ǡ   N
7.004.450,35m  E 646.026,40mǢ        
 ǡ ͳͶιʹ̵Ͷͳ̶ ͻǡͶʹ±
 ±  P5ǡ   N 7.004.440,98m  E 646.027,37mǢ  
 Ͳͷ ǡ ͳͶιͳʹ̵ͶͲ̶
     ͺǡʹͺ  ±  ±  P10ǡ   N 7.004.432,75m  E
646.028,21mǢ             
   ȋÀ ͳͺǤͲͳȌǡ ʹʹιͷͶ̵ͷͶ̶ 
ʹͷǡͲͲ±± P11ǡ N 7.004.429,90m E 646.005,31mǢ
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ǡ    ͵ͷιͳ̵Ͳ͵̶      ͳǡͶʹ ±  ±  P36ǡ 
 N 7.004.447,27m  E 646.004,10mǢ     
  ǡ ͺʹιͺ̵ͷ̶ 
 ʹʹǡͷͳ  ±  ±  P35ǡ         ÀǤ   
  Ǥ     ͳͲͲǡͲͲ;ǡ   ǡ   
 ǡ ÀʹͲͲͻǤ Eleonir Posanskiǡ 
ͲͺȀͲʹȀͳͻͺͶǡǡȋȌǡȋȌ
    ͑Ǥ ͶͶͷͻͺȀȀ   ȋȌ   ǣ ͲͷͶǤͺͺ͵Ǥ͵ͻǦͻͲǡ
ȋȌǡ  ǡǡ À 
Ǥ

LOTE 05:ǡͲͷǡͳͲͳͶǦǡ
À ͺǡʹͻͲǡͺͲ 
 ͳͷ  ǡ  ǡ  ǡ ǡ     ʹͲǡͷ ;
ȋ         À Ȍǡ   ǣ
 Ǧ  À± P6ǡ N 7.004.442,57m E
646.042,79mǢ  À ǡ 
  ͳͻͲι̵ͳͻ̶      ʹͳǡͲͲ ±  ±  P7ǡ   N
7.004.421,84m  E 646.039,09mǢ       À  
ǡ ʹͲͺιͳ̵ͷ̶ ʹǡ͵ͷ±± 
P8ǡ N 7.004.419,78m E 646.037,98mǢ  
              ȋÀ  ͳͺǤͲͳȌǡ 
  ʹͷͺιʹ̵Ͷ̶      ǡͲͲ  ±  ±  P9ǡ   N
7.004.418,52m E 646.031,81mǢ   
     ȋÀ ͳͺǤͲͳȌǡ ͵ͶͷιͶ̵ͷͷ̶
    ͳͷǡͲͲ  ±  ±  P10ǡ   N 7.004.432,75m  E
646.028,21mǢ  ͲͶ ǡ
͵ͷͶιͳʹ̵ͶͲ̶ ͺǡʹͺ±± P36ǡ 
N 7.004.440,98m  E 646.027,37mǢ        
 ǡ ͺͶι̵ʹͳ̶ ͳͷǡͷͲ±
±  P6ǡ         ÀǤ     
Ǥ     Ǥ    Eleonir Posanskiǡ 
   ͲͺȀͲʹȀͳͻͺͶǡ       ǡ ȋȌǡ
ȋȌ      ͑Ǥ ͶͶͷͻͺȀȀ   ȋȌ   ǣ
ͲͷͶǤͺͺ͵Ǥ͵ͻǦͻͲǡȋȌǡ  ǡǡ À
Ǥ

LOTE 06:ǡͲǡͳͲͳͶǦǡ
 ʹͺǡǡͺͷ À
  ǡ  ǡ  ǡ ǡ     ʹǤͶͲ͵ǡ
;ȋ       ²       À Ȍǡ
  ǣ  Ǧ      À  ±  P20ǡ   N
7.004.553,21m  E 645.808,62mǢ        
 ǡ ͳͲͷι͵ͺ̵͵ͷ̶ ͳǡ
±  ±  P37ǡ   N 7.004.505,55m  E 645.978,85mǢ  
         ǡ   
ͳʹιʹʹ̵Ͷͻ̶      ͷǡʹͶ  ±  ±  P38ǡ   N
7.004.448,81m E 645.986,44mǢ  
      ǡ    ʹͶιͷͺ̵͵ͺ̶  
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   ʹʹǡͳͲ  ±  ±  P23ǡ   N 7.004.450,73m  E
645.964,42mǢ             
   ǡ    ʹͺͻιʹ̵ʹͳ̶      Ͷͺǡ
±  ±  P22ǡ   N 7.004.466,64m  E 645.918,32mǢ  
   ǡ 
ͳͻιͷͲ̵ͷͶ̶ ǡͲͲ±± P22Aǡde coordenadas N
7.004.460,93m e E 645.916,48mǢ       Ͳͳ  
  ǡ    ͳͻιͷͲ̵ͷͶ̶      ʹͻǡͲͲ  ± 
±  P27ǡ   N 7.004.433,32m  E 645.907,59mǢ  
 Ͳͳ ǡ ͳͲιͷͲ̵ͷͶ̶
     ͵ʹǡͲͻ  ±  ±  P26ǡ   N 7.004.423,49m  E
645.938,14mǢ  Ͳͳ ǡ
ʹͳιͳͲ̵ͳͺ̶ ʹͺǡͳ±± P25ǡ 
N 7.004.450,26m E 645.948,51mǢ  À
  ǡ ͳͳͲιʹ̵ͷʹ̶
   ͳͷǡͷͷ  ±  ±  P24ǡ   N 7.004.444,83m  E
645.963,08mǢ  Ͳʹ ǡ
   ͳͺιʹͲ̵ʹ̶      ͵ͳǡ  ±  ±  P34ǡ 
 N 7.004.413,35m  E 645.959,58mǢ      
Ͳʹ     ǡ    ͻιͳ̵ͳͷ̶     
ͳͶǡͲͲ  ±  ±  P42ǡ   N 7.004.411,88m  E 645.973,50mǢ 
     Ͳ͵     ǡ   
ͳͺͶιͲ̵͵Ͳ̶      ͳͷǡͶͺ  ±  ±  P43ǡ   N
7.004.396,44m  E 645.972,42mǢ  ǡ    ͻͶιͳͲ̵ʹ̶  
   ͷǡͲͲ  ±  ±  P14ǡ   N 7.004.396,07m  E
645.977,41mǢ            
ȋÀ ͳͺǤͲͳȌǡ ͳͺͶιͶ͵̵ͷ̶ ͳǡͲͲ±± 
P15ǡ N 7.004.379,03m E 645.976,00mǢ  
Ͳͺ ǡ ʹͺιͳ̵Ͷͷ̶ 
 ͶǡͺͲ  ±  ±  P46ǡ   N 7.004.379,72m  E 645.971,25mǢ 
     Ͳͺ     ǡ   
ͳͺ͵ιͷͻ̵͵͵̶      ͳ͵ǡͻ  ±  ±  P45ǡ   N
7.004.365,96m  E 645.970,29mǢ       Ͳͺ  
  ǡ    ͻͻι̵ʹͷ̶      ͳͶǡͷͷ  ± 
±  P44ǡ   N 7.004.363,65m  E 645.984,65mǢ  
       ȋÀ  ͳͺǤͲͳͷȌǡ  
 ʹʹι͵̵ͲͶ̶      ʹǡͲͺ  ±  ±  P17ǡ   N
7.004.341,59m  E 645.960,95mǢ  ǡ    ʹͻι͵̵ʹͳ̶  
   Ͷͳǡͳʹ  ±  ±  P17ǡ   N 7.004.341,59m  E
645.960,95mǢ         ǡ   À
 ȋÀ ͷǤͷͷʹȌǡ ʹͻι͵̵ʹͳ̶ 
͵ǡͲͲ±± P18ǡ N 7.004.359,65m E 645.924,02mǢ
  ǡ  À 
ȋÀ ͷǤͷͷʹȌǡ ʹͺιͷͺ̵ͷͺ̶ ͳͳǡͲͲ±± 
P19ǡ N 7.004.377,77m E 645.809,44mǢ  
        ȋÀ  ʹͲǤͶͶȌǡ  
͵ͷͻιͶ͵̵ͷͷ̶      ͳͷǡͶͷ  ±  ±  P20ǡ       
ÀǤ ͷǤ͵ͻǡʹ;
  ͵ͲǡͲͲ    Ǥ     ͲǡͲͲ ;ǡ   ǡ
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  ǡ ÀʹͲͲͻǤ Loriberto Posanskiǡ
    ʹͻȀͲͶȀͳͻǡ       ǡ
 ǡ ȋȌ      ͑Ǥ ͵Ǥ͵ͷ͵ǤͲͻȀȀ   ȋȌ
 ǣͻͳͷǤͻͻͳǤʹͳͻǦʹǡ   Adriana Beltraminiǡǡ
   ͲͶȀͲȀͳͻͻͲǡ           ǡ
ȋȌǡȋȌ ͑ǤͷǤͺͺͲǤͲ͵͵ ȋȌ ǣ
Ͳ͵Ǥ͵ͳͶǤͲͲͻǦʹͶǡ ǡǡ À 
Ǥ

LOTE 07:ǡͲǡͳͲͳͶǦǡ
 ͵ǡͷͷǡͶʹ À
 ǡǡ  ǡǡ    ͵ͻͺǡͲʹ;
ȋ ÀȌǡ ǣ  Ǧ
     À  ±  P41ǡ   N 7.004.467,95m  E
646.024,59mǢ           
ǡ    ͳͶι̵ʹͳ̶      ͳǡͻ ±  ±  P35ǡ 
 N 7.004.450,35m  E 646.026,40mǢ      
ͲͶ     ǡ    ʹʹιͺ̵ͷ̶     
ʹʹǡͷͳ  ±  ±  P36ǡ   N 7.004.447,27m  E 646.004,10mǢ 
              
ǡ    ͵ͷͶι̵ʹͳ̶      ͶǡͲͲ  ±  ±  P39ǡ 
 N 7.004.451,25m  E 646.003,69mǢ     
      ǡ    ͵ͷͶι̵ʹͳ̶  
   ͳ͵ǡͻ  ±  ±  P40ǡ   N 7.004.464,87m  E
646.002,29mǢ           
ǡ   ͺʹιͺ̵ͷ̶      ʹʹǡͷͳ  ±  ±  P41ǡ 
   ÀǤ ͳͳͻǡʹ
;      ͵ͲǡͲͲ    Ǥ     Ǥ
 Andressa Beltraminiǡ ͲȀͳͳȀͳͻͻͶǡ 
  ǡ  ǡȋȌ 
 ͑ǤǤͳ͵ʹǤͷͳͻȀȀ ȋȌ ǣͲͺʹǤͲʹǤ͵͵ͻǦͺ͵ǡ
ȋȌǡ     ǡ  ǡ  À  


LOTE 08:ǡͲͺǡͳͲͳͶǦǡ
À ͶǡʹͲͲǡͺͷ 
ͳͷǡǡ  ǡǡ ͶͶͻǡʹʹ;
ȋ            À Ȍǡ 
 ǣ  Ǧ      À  ±  P46ǡ   N
7.004.379,72m  E 645.971,25mǢ       Ͳ  
  ǡ    ͻͺιͳ̵Ͷͷ̶      ͶǡͺͲ  ± 
±  P15ǡ   N 7.004.379,03m  E 645.976,00mǢ  
  ȋÀ ͳͺǤͲͳȌǡ 
 ͻͺιͳ̵ͳͳ̶      ʹʹǡͲͲ  ±  ±  P16ǡ   N
7.004.375,86m  E 645.997,77mǢ       À   
ǡ ͳͲͲι͵͵̵Ͳ̶ ͺǡͻͷ±± 
P47ǡ N 7.004.374,22m E 646.006,57mǢ  
    ȋÀ  ͳͺǤͲͳͷȌǡ   ʹͳʹιͳͲ̵ʹ͵̶
    ͳͷǡͳʹ  ±  ±  P48ǡ   N 7.004.361,43m  E
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645.998,52mǢ         
ȋÀ ͳͺǤͲͳͷȌǡ ʹͻι̵ʹͷ̶ ͳͶǡͲͷ±± 
P44ǡ N 7.004.363,65m E 645.984,65mǢ  
Ͳ ǡ ʹͻι̵ʹͷ̶ 
ͳͶǡͷͷ±± P45ǡ N 7.004.365,96m E 645.970,29mǢ
     Ͳ     ǡ  
͵ιͷͻ̵ʹ̶ ͳ͵ǡͻ±± P46ǡ   
ÀǤ ͷ͵ǡ͵;
 ʹǡͲͲ  Ǥ   ͳͲͲǡͲͲ; ǡ  ǡ
     ǡ À  ʹͲͳͷǤ Observação:    ͳʹǡͳ
; ȋ          À Ȍǡ   
À ͳͺǤͲͳͷ ××
  ͳͺǡ      ǣ  Ǧ      À  ± 
P16ǡ N 7.004.375,86m E 645.997,77mǢ  
À ǡ ͳͲͲι͵͵̵Ͳ̶ 
ͺǡͻͷ±± P47ǡ N 7.004.374,22m E 646.006,57mǢ
       ȋÀ  ͳͺǤͲͳͷȌǡ  
 ʹͳʹιͳͲ̵ʹ͵̶      ͳͷǡͳʹ  ±  ±  P48ǡ   N
7.004.361,43m  E 645.998,52mǢ       
  ȋÀ  ͳͺǤͲͳͷȌǡ    ʹͻι̵ʹͷ̶     
ͳͶǡͲͷ  ±  ±  P44ǡ   N 7.004.363,65m  E 645.984,65mǢ 
     Ͳͺ     ǡ  
Ͷι͵̵ͲͶ̶ ͳǡͻʹ±± P16ǡ   
ÀǤ ͷ͵ǡ͵;
ʹǡͲͲ Ǥ ͲǡͲͲ;ǡǡ 
  ǡ ÀʹͲͲͺǤ Maria Soaresǡ 
 ʹͲȀͲͺȀͳͻͳǡ       ǡ ȋȌǡ ȋȌ 
    ͑Ǥ Ǥ͵ͷǤ͵ͷͻȀȀ   ȋȌ   ǣ ͻͷͷǤͶ͵ͷǤͲͻǦͷ͵ǡ
ȋȌǡ     ǡ  ǡ  À  
Ǥ

REMANESCENTE:  ǡ    ͳͲ  ͳͶǦǡ      
   Ͷǡ  ʹͷͲǡͲͲ          ͳͷ 
ǡǡ  Ȁǡ ͺʹǤͶǡͳͺ;ȋ
             À Ȍǡ 
 ǣ  Ǧ      À  ±  P1ǡ   N
7.004.893,22m  E 645.812,53mǢ       
×  ȋÀ ͳǤͻʹ͵Ȍǡ ͳͳͻιͶͻ̵Ͷͻ̶ 
͵ͲͻǡͲͲ±±  P2ǡ  N 7.004.739,51m E 646.080,59mǢ
        ȋÀ  ͳͺǤͻͲ͵Ȍǡ 
ͳͺͲιʹͺ̵ʹͳ̶ ʹͺǡͳͲ±± P3ǡ N
7.004.449,43m  E 646.078,20mǢ        
ȋÀ ͳͺǤͲʹͲȌǡ ʹͷͺι͵Ͷ̵Ͳͺ̶ ʹͺǡͲͲ±
 ±  P4ǡ   N 7.004.443,87m  E 646.050,69mǢ  
  ǡ ʹͲι͵ͺ̵ͳͷ̶
 ͺǡͲͲ±± P6ǡ N 7.004.442,57m E 646.042,79mǢ
   Ͳͷ   ǡ 
 ʹͶι̵ʹͳ̶      ͳͷǡͷͲ  ±  ±  P5ǡ   N
7.004.440,98m  E 646.027,37mǢ       ͲͶ  
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  ǡ    ͵ͷͶιʹ̵Ͷͳ̶      ͻǡͶʹ  ± 
±  P35ǡ   N 7.004.450,35m  E 646.026,40mǢ  
 Ͳ ǡ ͵ͷͶι̵ʹͳ̶
     ͳǡͻ  ±  ±  P41ǡ   N 7.004.467,95m  E
646.024,59mǢ  Ͳ ǡ
ʹʹιͺ̵ͷ̶ ʹʹǡͷͳ±± P40ǡ 
N 7.004.464,87m E 646.002,29mǢ  Ͳ
  ǡ    ͳͶι̵ʹͳ̶      ͳ͵ǡͻ  ± 
±  P39ǡ   N 7.004.451,25m  E 646.003,69mǢ  
         ǡ    ʹͳιͷ̵Ͳͳ̶ 
    ͳǡͶ͵  ±  ±  P38ǡ   N 7.004.448,81m  E
645.986,44mǢ  Ͳ ǡ
   ͵ͷʹιʹʹ̵Ͷͻ̶      ͷǡʹͶ  ±  ±  P37ǡ 
 N 7.004.505,55m  E 645.978,85mǢ      
Ͳ     ǡ    ʹͺͷι͵ͺ̵͵ͷ̶     
ͳǡ  ±  ±  P20ǡ   N 7.004.553,21m  E 645.808,62mǢ 
   ȋÀ 
ʹͲǤͶͶȌǡ    ͵ͷͻιͶ͵̵ͷͷ̶      Ͷǡ͵ͷ ±  ±  P21ǡ 
 N 7.004.627,56m  E 645.808,27mǢ     
     ï  ±   ȋÀ  ͻǤ͵͵ͻȌǡ 
 Ͳιͷͷ̵Ͳͻ̶      ʹͷǡͻ  ±  ±  P1ǡ    
  ÀǤ ʹǤͶ͵ǡͲʹ;
͵ͲǡͲͲ Ǥ ʹͲǡͲͲ;ǡ
       ǡ     ͲǡͲͲ ;ǡ  ͑ ͳͺͶ  
  ͳͻͲǡͲͲ;ǡ   ǡ ÀʹͲͲͷǤ
   Catiana Posanskiǡ     ͳ͵ȀͲȀͳͻͺǡ   
   ǡ ȋȌǡ ȋȌ      ͑Ǥ
ͶǤͷʹͺǤʹ͵ǦͲȀ ȋȌ ǣͲͷͶǤʹͲͻǤʹͻǦͶʹǡȋȌǡ 
ǡǡ À Ǥ

RUA SEM DENOMINAÇÃO:   ǡ      ǡ
   ͳͲ  ͳͶǦ  ͳ͵ǡ    À    ǡ 
ʹʹǡͺͲ  ͳͷǡǡ 
ǡǡ ͺǡ;ȋ 
 ÀȌǡ ǣInicia-se a descrição deste perímetro no vértice
P22, de coordenadas N 7.004.466,64m e E 645.918,32m; deste segue  
Ͳ     , com azimute de 109°2'20,87" por uma distância de
48,77m até o vértice P23, de coordenadas N 7.004.450,73m e E 645.964,42m; deste segue
    Ͳ     , com azimute de
94°58'37,99" por uma distância de 22,10m até o vértice P38, de coordenadas N 7.004.448,81m
e E 645.986,44m; deste segue      
, com azimute de 81°57'01,02" por uma distância de 17,43m até o vértice P39, de
coordenadas N 7.004.451,25m e E 646.003,69m; deste segue  Ͳ
 , com azimute de 174°7'21,16" por uma distância de 4,00m até
o vértice P36, de coordenadas N 7.004.447,27m e E 646.004,10m; deste segue 
   ͲͶ     , com azimute de 176°1'03,27" por uma
distância de 17,42m até o vértice P11, de coordenadas N 7.004.429,90m e E 646.005,31m;
deste segue confrontando com a propriedade de Felipe Von Zeschau e Francisco Von Zeschau
(matrícula 18.017), com azimute de 180°34'40,68" por uma distância de 38,00m até o vértice
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P12, de coordenadas N 7.004.391,90m e E 646.004,93m; deste segue confrontando com o lado
ímpar da Rua Germano Posanski, com azimute de 294°43'41,07" por uma distância de 6,00m até
o vértice P13, de coordenadas N 7.004.394,47m e E 645.999,35m; deste segue 
   Ͳ͵     , com azimute de 359°56'34,70" por uma
distância de 20,61m até o vértice P31, de coordenadas N 7.004.415,08m e E 645.999,33m;
deste segue  Ͳʹ , com azimute de
359°56'34,70" por uma distância de 13,87m até o vértice P30, de coordenadas N 7.004.428,95m
e E 645.999,32m; deste segue     Ͳʹ    
, com azimute de 344°12'22,25" por uma distância de 10,76m até o vértice P29, de
coordenadas N 7.004.439,30m e E 645.996,39m; deste segue  Ͳʹ
   , com azimute de 335°33'20,26" por uma distância de 2,85m
até o vértice P28, de coordenadas N 7.004.441,89m e E 645.995,21m; deste segue
    Ͳʹ     , com azimute de
275°13'01,99" por uma distância de 32,27m até o vértice P24, de coordenadas N 7.004.444,83m
e E 645.963,08m; deste segue     Ͳ    
, com azimute de 290°27'52,14" por uma distância de 15,55m até o vértice P25, de
coordenadas N 7.004.450,26m e E 645.948,51m; deste segue  Ͳͳ
  , com azimute de 288°24'57,81" por uma distância de 33,75m
até o vértice P22A, de coordenadas N 7.004.460,93m e E 645.916,48m; deste segue
 Ͳ  , com azimute 17°50'53,75"
por uma distância de 6,00m até o vértice P22, ponto inicial da descrição deste perímetro.
 ʹͶǡ͵Ͷ;͵ͲǡͲͲ
     Ǥ    Ǥ    Prefeitura Municipal de
Ibiramaǡ V         ǡ      ιǤ
ͺ͵ǤͳͲʹǤͶͳͺȀͲͲͲͳǦ͵       Ǥ ï ǡ ͑Ǥ Ͳ  
ǡ À Ǥ






±  




ǡͲͷʹͲͳͺ
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PROCESSO NR.:128 / 2021 LICITAÇÃO NR.:128 / 2021

Publicação Nº 3358519

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE IBIRAMA

RUA DOUTOR GETULIO VARGAS - 70 | Ibirama - SC | Cep 89.140-000
Fone: (47) 3357-8500 | CNPJ: 83.102.418/0001-37
e-mail: adm@ibirama.sc.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O(a) Prefeito Municipal de Ibirama, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei
Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:
01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:
a ) Processo Nr.:128 / 2021
b ) Licitação Nr.:128 / 2021
c ) Modalidade: Pregão
d ) Data Homologação: 20/10/2021
e ) Data da Adjudicação: 20/10/2021
f ) Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS EXECUÇÕES PARCELADAS DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO / RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACOS)
EM RUAS DESTE MUNICÍPIO.
g ) Fornecedores e Itens Vencedores:
62425013 - GREENPAV ENGENHARIA E COSTRUÇÕES EIRELI EPP
Item Produto
1

Unidade Marca

Metro
Serviços de manutenção/recuperação
de
pavimentação
asfáltica
com Quadrado
utilização de caminhão especial e
equipamentos, incluindo: corte do
pavimento
com
serra
(disco
diamantado), espessura de até 10 c m,
transporte
do
material
cortado,
imprimação ligante e fornecimento,
transporte e aplicação de CAUQ
(concreto asfáltico usinado a quente)
tipo faixa "c" espessura média de 5 cm,
compactação com rolo vibratório de
chapa e ou placa vibratória e limpeza do
local.

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

2.000

R$145,00

R$290.000,00

Total do Fornecedor:

R$290.000,00

Total da Homologação:

290.000,00

Ibirama, 20 de outubro de 2021.
___________________________________
Adriano Poffo
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 056.499.899-07
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Içara
Prefeitura
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 111.PMI.2021
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IÇARA
AVISO DE LICITAÇÃO

Publicação Nº 3358578

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B36A5DCC2C183CBE5F381D25E52B77BCFE75F707

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 111/PMI/2021
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM
Data e horário da sessão de abertura: 09/11/2021 às 09:00 horas.
Objeto: Registro de Preço para aquisição de equipamentos de informática, como computadores, monitores e câmaras webcam para atender
as demandas da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Içara/SC.
Informações: Fone/Fax: (48) 3431-3539 e 3431-3500. Retirada do edital: através do endereço eletrônico: http://icara.impactolicitacoes.
com.br/#/publico/licitacoes ou pelo site https://www.icara.sc.gov.br/ no link Licitações/Editais.
Içara – SC, 20 de outubro de 2021.
Tamara Scarpari Magagnin
Pregoeira

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 112.PMI.2021
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IÇARA
AVISO DE LICITAÇÃO

Publicação Nº 3359549

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 736C13AEC8A427B3267B2F6ACC196552E693576A

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 112/PMI/2021
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM
Data e horário da sessão de abertura: 09/11/2021 às 14:00 horas.
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição com instalação de piso esportivo modular de polipropileno uso interno, piso esportivo
modular de polipropileno uso externo, piso de borracha para playgroud, grama sintética decorativa, grama sintética esportiva, para atendimento a unidades escolares, playgrounds de parques e praças públicas do Município de Içara/SC.
Informações: Fone/Fax: (48) 3431-3539 e 3431-3500. Retirada do edital: através do endereço eletrônico: http://icara.impactolicitacoes.
com.br/#/publico/licitacoes ou pelo site https://www.icara.sc.gov.br/ no link Licitações/Editais.
Içara – SC, 20 de outubro de 2021.
Tamara Scarpari Magagnin
Pregoeira

PORTARIA Nº GP/1682/21, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359428

PORTARIA Nº GP/1682/21, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Designa servidores para comporem a Comissão Especial para análise das etapas do Processo Seletivo de Inscrição para Professores Admitidos em Caráter Temporário (ACT), para o ano letivo de 2022.
DALVANIA CARDOSO, Prefeita Municipal de Içara, no uso das atribuições que lhe confere os incisos VI do artigo 73 combinado com o art.
98, II, ambos da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1.º Designar os servidores abaixo relacionados, para comporem a Comissão Especial para análise das etapas do Processo Seletivo de
Inscrição para Professores Admitidos em Caráter Temporário (ACT), para o ano letivo de 2022:
I – Elenice Alvim de Oliveira;
II – Isac Recco do Nascimento;
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III – Pedra Valdir Silvano;
IV – Silvia Regina Rosso Blissari, indicada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Içara; e,
V – Regina da Silva de Oliveira.
Art. 2.º A Comissão Especial de que trata o art. 1.º atuará na análise e decisão sobre os processos, e em última instância, sobre recurso
requerido pelo candidato.
Art. 3.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Ângelo Lodetti, 20 de outubro de 2021.
DALVANIA CARDOSO
Prefeita Municipal
Registrada a presente portaria na Secretaria da Fazenda em 20 de outubro de 2021.
ELISÂNGELA ZANOLLI VIE.IRA MANARIM
Diretoria de Gestão de Recursos
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Publicação Nº 3358509

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE DE ICARA
EXTRATO CONTRATUAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato Nº..: 005/2021
Contratante..: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE DE ICARA
Contratada...: VIGILANCIA TRIANGULO LTDA
Valor............: 4.230,00 (quatro mil duzentos e trinta reais)
Vigência.......: Início: 19/10/2021 Término: 19/04/2022
Licitação......: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 110/2021
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA
Recursos.....: Dotação: 2.077.3.3.90.00.00.00.00.00 (4) Saldo: 236.448,71
Objeto..........: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA, COM
FORNECIMENTO DE PLATAFORMA WEB PARA ABERTURA DE
CHAMADOS TÉCNICOS PARA ATENDIMENTO DAS INSTALAÇÕES
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE IÇARA/SC.
Içara, 20 de Outubro de 2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Publicação Nº 3358503

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE DE ICARA
EXTRATO CONTRATUAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato Nº..: 008/2021
Contratante..: FUNDACAO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE DE ICARA
Contratada...: VIGILANCIA TRIANGULO LTDA
Valor............: 564,00 (quinhentos e sessenta e quatro reais)
Vigência.......: Início: 19/10/2021 Término: 19/04/2022
Licitação......: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 110/2021
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA
Recursos.....: Dotação: 2.078.3.3.90.00.00.00.00.00 (3) Saldo: 34.284,07
Objeto..........: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA, COM
FORNECIMENTO DE PLATAFORMA WEB PARA ABERTURA DE
CHAMADOS TÉCNICOS PARA ATENDIMENTO DAS INSTALAÇÕES
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE IÇARA/SC.
Içara, 20 de Outubro de 2021
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Publicação Nº 3358523

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA
EXTRATO CONTRATUAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato Nº..: 024/2021
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA
Contratada...: VIGILANCIA TRIANGULO LTDA
Valor............: 49.914,00 (quarenta e nove mil novecentos e quatorze reais)
Vigência.......: Início: 19/10/2021 Término: 19/04/2022
Licitação......: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 110/2021
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA
Recursos.....: Dotação: 2.065.3.3.90.00.00.00.00.00 (11),
2.066.3.3.90.00.00.00.00.00 (22)
Objeto..........: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA, COM
FORNECIMENTO DE PLATAFORMA WEB PARA ABERTURA DE
CHAMADOS TÉCNICOS PARA ATENDIMENTO DAS INSTALAÇÕES
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE IÇARA/SC.
Içara, 20 de Outubro de 2021
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Publicação Nº 3358517

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA
EXTRATO CONTRATUAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato Nº..: 052/2021
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA
Contratada...: VIGILANCIA TRIANGULO LTDA
Valor............: 92.434,80 (noventa e dois mil quatrocentos e trinta e quatro
reais e oitenta centavos)
Vigência.......: Início: 19/10/2021 Término: 19/04/2022
Licitação......: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 110/2021
Recursos.....: Dotação: 2.029.3.3.90.00.00.00.00.00 (56),
2.030.3.3.90.00.00.00.00.00 (75), 2.105.3.3.90.00.00.00.00.00 (141),
2.041.3.3.90.00.00.00.00.00 (156)
Objeto..........: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA, COM
FORNECIMENTO DE PLATAFORMA WEB PARA ABERTURA DE
CHAMADOS TÉCNICOS PARA ATENDIMENTO DAS INSTALAÇÕES
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE IÇARA/SC.
Içara, 20 de Outubro de 2021
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Publicação Nº 3358670
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Publicação Nº 3358512

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL DE ICARA
EXTRATO CONTRATUAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato Nº..: 012/2021
Contratante..: FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL DE ICARA
Contratada...: VIGILANCIA TRIANGULO LTDA
Valor............: 8.742,00 (oito mil setecentos e quarenta e dois reais)
Vigência.......: Início: 19/10/2021 Término: 19/04/2022
Licitação......: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 110/2021
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA
Recursos.....: Dotação: 2.054.3.3.90.00.00.00.00.00 (47),
2.054.3.3.90.00.00.00.00.00 (51), 2.055.3.3.90.00.00.00.00.00 (71)
Objeto..........: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA, COM
FORNECIMENTO DE PLATAFORMA WEB PARA ABERTURA DE
CHAMADOS TÉCNICOS PARA ATENDIMENTO DAS INSTALAÇÕES
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE IÇARA/SC.
Içara, 20 de Outubro de 2021
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Ilhota
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO - REGISTRO DE PREÇO 004- 2021 FME -REGISTRO DE PREÇO - PRESENCIAL
- MERENDA - CARNE

Publicação Nº 3358804

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 65B35DC8BB810CE34AAC86EF9D9AEA088916F3C0
PROCESSO Nº 395/2021
PREGÃO PRESENCIAL – Nº 004/2021 – FME
REGISTRO DE PREÇO
SETOR
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TIPO
MENOR PREÇO – TOTAL POR ITEM
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO (CARNE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
OBJETO
(CEI's) E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ILHOTA -SC, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I do edital.
ENTREGA DOS ENVELOPES – PROPOSTA DE PREÇOS, HABILITAÇÃO e CREDENCIAMENTO: até o dia 04/11/2021 às 09:00 horas, Sala de Reunião da
Comissão Municipal de Licitação.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 04/11/2021 às 09:30 horas, após o credenciamento dos representantes.
REGIMENTO: Lei Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações, Decreto n° 3.555/2000 e subsidiariamente a Lei Complementar Nº. 123/2006 e a Lei
Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações.
MAIORES INFORMAÇÕES:
O edital na integra e todos os seus anexos, estão à disposição no site www.ilhota.sc.gov.br e departamento de Compras e Licitações da PMI – Rua Dr.
Leoberto Leal, 160 – Centro – Ilhota – SC, ou informações pelo e-mail: licitacao3@ilhota.sc.gov.br - Telefone: (0xx47) 3343-8800 ramal 8826.
Horário de Expediente da Prefeitura: Das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00

ERICO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
Ilhota, 20 de Outubro de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 054 - 2021 MUL - REGISTRO DE PREÇO - MANUTENÇÃO
RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E
Publicação Nº 3358876

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7CACC92CFAFFD9169FF08F42424FEC92C5BAEDE2
PROCESSO Nº 397/2021
PREGÃO PRESENCIAL – Nº 054/2021 – MUL
REGISTRO DE PREÇO
SETOR
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TIPO
MENOR PREÇO – TOTAL GLOBAL
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA PARA RETROESCAVADEIRA
OBJETO
CATERPILLAR 416E, conforme anexo I do edital.
ENTREGA DOS ENVELOPES – PROPOSTA DE PREÇOS, HABILITAÇÃO e CREDENCIAMENTO: até o dia 09/11/2021 às 13:30 horas, Sala de Reunião da
Comissão Municipal de Licitação.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 09/11/2021 às 14:00 horas, após o credenciamento dos representantes.
REGIMENTO: Lei Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações, Decreto n° 3.555/2000 e subsidiariamente a Lei Complementar Nº. 123/2006 e a Lei
Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações.
MAIORES INFORMAÇÕES:
O edital na integra e todos os seus anexos, estão à disposição no site www.ilhota.sc.gov.br e departamento de Compras e Licitações da PMI – Rua Dr.
Leoberto Leal, 160 – Centro – Ilhota – SC, ou informações pelo e-mail: licitacao3@ilhota.sc.gov.br - Telefone: (0xx47) 3343-8800 ramal 8826.
Horário de Expediente da Prefeitura: Das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00

ERICO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
Ilhota, 20 de outubro de 2021.
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AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 055 - 2021 MUL - REGISTRO DE PREÇO - MANUTENÇÃO
CARREGADEIRA MICHIGAN
Publicação Nº 3358755

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F72B1FAD2040C75E9A0FDC1C41EAAF6E267A9FF6
PROCESSO Nº 400/2021
PREGÃO PRESENCIAL – Nº 055/2021 – MUL
REGISTRO DE PREÇO
SETOR
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TIPO
MENOR PREÇO – TOTAL GLOBAL
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA PARA CARREGADEIRA MIOBJETO
CHIGAN, conforme anexo I do edital.
ENTREGA DOS ENVELOPES – PROPOSTA DE PREÇOS, HABILITAÇÃO e CREDENCIAMENTO: até o dia 09/11/2021 às 09:00 horas, Sala de Reunião da
Comissão Municipal de Licitação.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 09/11/2021 às 09:30 horas, após o credenciamento dos representantes.
REGIMENTO: Lei Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações, Decreto n° 3.555/2000 e subsidiariamente a Lei Complementar Nº. 123/2006 e a Lei
Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações.
MAIORES INFORMAÇÕES:
O edital na integra e todos os seus anexos, estão à disposição no site www.ilhota.sc.gov.br e departamento de Compras e Licitações da PMI – Rua Dr.
Leoberto Leal, 160 – Centro – Ilhota – SC, ou informações pelo e-mail: licitacao3@ilhota.sc.gov.br - Telefone: (0xx47) 3343-8800 ramal 8826.
Horário de Expediente da Prefeitura: Das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00

ERICO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
Ilhota, 20 de outubro de 2021.

Câmara Municipal
PORTARIA N° 12/2021

Publicação Nº 3359876

Câmara Municipal de Ilhota
Estado de Santa Catarina
Rua: Bertoldo Simon, 98 - Centro - Ilhota - SC
CEP 88.320-000 – Cx. Postal: 41
Fone / Fax: (047) 3343-1182
Email: camara@ilhota.sc.gov.br

PORTARIA N° 12/2021
ALTERA A DATA DA 39ª SESSÃO ORDINÁRIA A SER REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 74
DO REGIMENTO INTERNO.
A MESA DIRETORA da Câmara Municipal do Município de Ilhota (SC), no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes, que
nos termos do Regimento Interno, PROMULGA a seguinte PORTARIA;
Art. 1° Fica alterada a data da 39ª Sessão Ordinária, que seria realizada no dia 26 de outubro de 2021, terça-feira, às 19h00min, para o dia
27 de outubro, quarta-feira, às 19h00min, em conformidade com o Regimento Interno da Câmara Municipal do Município de Ilhota.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Ilhota, 20 de outubro de 2021
Jonatas de Oliveira Jacó
Presidente da Câmara Municipal de Ilhota
Juarez Antônio da Cunha
Vice-presidente da Câmara Municipal de Ilhota
Roseméri de Souza
1º Secretário da Câmara Municipal de Ilhota
Cidney Carlos Tomé
2º Secretário da Câmara Municipal de Ilhota
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Publicação Nº 3359874

RESOLUÇÃO Nº 03/2021
DISCIPLINA A ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHOTA PARA O PERÍODO LEGISLATIVO DE 1º DE JANEIRO DE
2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHOTA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do
artigo 173 do Regimento Interno, faz saber que o Plenário aprovou e fica promulgada a seguinte resolução:
CONSIDERANDO, que o mandato da Mesa é de 1 (um) ano, conforme dispõe o art. 26 do Regimento Interno desta Casa;
CONSIDERANDO, que a eleição para a renovação da mesa para o ano seguinte deve ser realizada dentro do período de 30 (trinta) dias do
término da presente sessão legislativa, em sessão plenária devidamente convocada com antecedência mínima de 7 (sete) dias para este
fim, conforme dispõe o art. 25 e §§ do Regimento Interno desta Casa;
CONSIDERANDO, que o § 1º do art. 28 do Regimento Interno desta Casa assegura tanto quanto possível à representação proporcional dos
partidos com assento na Casa na Composição da Mesa diretora;
RESOLVE:
Art. 1º A eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Ilhota, para o período legislativo de 1º de janeiro de 2022 a 31
de dezembro de 2022, obedecerá ao seguinte:
I – A eleição será realizada por votação secreta, conforme dispõe o inc. II, do § 6º do artigo 132 do Regimento Interno, no dia 10 de dezembro de 2021, às 19h00min, franqueado o acesso da comunidade as galerias circundantes ao plenário;
II – Os pretendentes aos diversos cargos eletivos deverão requerer à Mesa, por escrito, o registro de suas candidaturas, até as 19h00min
do dia 12 de novembro de 2021;
III – Os requerimentos de registros de candidaturas, confeccionados conforme modelo anexo, deverão ser entregues mediante protocolo
na Secretaria da Câmara;
IV – A Presidência deverá homologar, em despacho sucinto, as candidaturas aos diversos cargos que compõem a Mesa Diretora, até às
19h00min do dia 19 de novembro de 2021;
V – Em caso de não homologação de candidatura, o qual deverá ser realizado em despacho fundamentado, o requerente deverá ser notificado imediatamente, cabendo recurso à Mesa Diretora, até o prazo das 19h00min do dia 26 de novembro de 2021;
VI – Em caso de impugnação a qualquer candidatura, a mesma deverá ser apresentada perante a Mesa até as 19h00min do dia 30 de novembro de 2021, abrindo-se prazo de 72 (setenta e duas) horas da intimação, a parte contrária, para apresentar defesa.
VII – Nos casos dos incisos V e VI, recursos da não homologação e pedido de impugnações, a Mesa terá o prazo de até 48 (quarenta e
duas) horas antecedentes a eleição, para apreciar os pedidos.
Art. 2º A posse dos membros eleitos para a nova Mesa Diretora, ocorrerá em 01 de janeiro de 2022, conforme dispõe o § 2° do art. 25 do
Regimento Interno.
Art. 3° As notificações serão realizadas através do envio de e-mail à parte interessada, devendo o referido endereço eletrônico ser fornecido
ou atualizado quando da inscrição do candidato.
Art. 4º A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara de Municipal de Ilhota em 20 de outubro de 2021.
Jonatas de Oliveira Jacó
Presidente da Câmara Municipal de Ilhota
ANEXO I
MODELO REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA
À MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ILHOTA/SC.
REQUERIMENTO
Senhor Presidente:
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Conforme Resolução nº _______ /2021, eu ___________________________________venho requerer a minha inscrição para concorrer ao
cargo de ________________________________________, na eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Ilhota que
ocorrerá em 10 de dezembro de 2021, para o período legislativo de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, valendo a assinatura
abaixo como sinal de minha concordância.
E-mail: __________________________________________________,
Telefone: __________________________________________________ .
Nestes termos,
Pede e espera deferimento
Ilhota, ___ de _________________ de 2021.
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Imarui
Prefeitura
LEI Nº. 2.222, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358619

LEI Nº. 2.222, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE O RECEBIMENTO E DEPÓSITO DE SOBRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA DOAÇÃO
ÀS PESSOAS CARENTES E ENTIDADES BENEFICENTES OU HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PATRICK CORRÊA, Prefeito Municipal de Imaruí, no uso das atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º As sobras de materiais de construção civil, procedentes de edificações, reformas, escombros ou ruínas para doação e reaproveitamento, por famílias destituídas de recursos e em situação de vulnerabilidade momentânea e entidades beneficentes ou habitacionais sem
fins lucrativos; podendo ser utilizados para pequenos reparos como também para construção de moradias.
Parágrafo único. Os materiais, tais como, areia, azulejos, blocos de concreto, cal, cimento, ferro, grades, janelas, lajotas, material elétrico
(fios, condutores, interruptores, etc.), material hidráulico (canos, registros, torneiras, chuveiros, vasos sanitários, etc.), madeiras, portões,
telhas, tintas, vidros, etc., deverão estar em condições de reaproveitamento.
Art. 2º As doações poderão ser efetuadas por empresas, pessoas físicas, e todo aquele que voluntariamente desejar fazê-la.
Art. 3º O despejo desses materiais deverá ocorrer, numa Central de Distribuição (Secretaria de Obras ou local a definir), para recolhimento
e armazenamento das doações, para posterior distribuição.
Art. 4º O material descrito no art. 1º, será depositado nos locais indicados pelo Poder Público analisando os pedidos e a necessidade do
cidadão.
Art. 5º Poderão ser realizadas campanhas publicitárias e educativas, para incentivar empresas, pessoas físicas e demais interessados a
contribuir com essa obra de assistência.
Art. 6º As despesas com execução da presente Lei correrão por conta das dotações do orçamento vigente.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Imaruí, SC, 18 de outubro de 2021.
PATRICK CORRÊA
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
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Imbituba
Prefeitura
PORTARIA PMI/SEAD Nº 1115/2021

Publicação Nº 3358961

PORTARIA PMI/SEAD Nº 1115, de 20 de outubro de 2021.
Dispõe sobre a Nomeação de Técnico(a) de Enfermagem COVID-19, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor; com base na Lei
n.º 4.644, de 15 de dezembro de 2015 e o artigo 37, II, da CR/88, e ainda todo o exposto no Memorando nº 13.549/2020;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, em 21 de outubro de 2021, o(a) candidato(a) abaixo descrito(a), em decorrência de aprovação no Processo Seletivo Simplificado Edital nº 04/2021, para exercer a função temporária de Técnico(a) de Enfermagem COVID-19, com a remuneração consignada na
legislação pertinente, em razão do desligamento da Sra. Janaina dos Santos Vieira.
Nome
Neiva Ana Dias Duarte

CPF
592.112.029-49

Função
Técnico(a) de Enfermagem COVID-19

Colocação
2º lugar

Art. 2º O(A) nomeado(a) para a referida função temporária tem o prazo de até 30 dias, a contar da publicação deste ato, para entregar toda
a documentação exigida como requisito fundamental à sua contratação e, com isso, tomar posse.
Art. 3º Após assinatura do termo de posse caso constatada a sua aptidão de acordo com os preceitos da Instrução Normativa CI nº
003/2019, o(a) nomeado(a) terá o prazo de até 15 (quinze) dias para se apresentar para o labor e entrar em exercício.
Art. 4º Será tornado sem efeito o ato de nomeação se a posse não ocorrer no prazo apontado no art. 2º.
Art. 5º O(A) servidor(a) empossado(a) que não entrar em exercício no prazo estabelecido no art. 3º será exonerado(a), de ofício, da função
temporária ao qual fora nomeado(a).
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 20 de outubro de 2021.
Paulo Márcio de Souza
Secretário Municipal de Administração
Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.
Rodrigo de Farias Rosa
Gerente de Atos de Pessoal

PORTARIA PMI/SEAD Nº 1116/2021

Publicação Nº 3358982

PORTARIA PMI/SEAD Nº 1116, de 20 de outubro de 2021.
Dispõe sobre a Evolução Funcional mediante Progressão Horizontal dos servidores municipais de carreira, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei Complementar nº 4.492, de 11 de dezembro de 2014, ainda, Lei nº 1.144, de 29 de abril de 1991, Lei Complementar n.º 1.984, de 16 de dezembro
de 1999 e considerando o Decreto PMI nº 49, de 01 de abril de 2019 e todo o disposto na legislação em vigor;
Considerando que a Evolução Funcional mediante Progressão Horizontal, dar-se-á através do Sistema de Avaliação de Desempenho;
Considerando que os servidores abaixo nominados foram avaliados na forma das normas citadas, tendo eles atingido a pontuação necessária para a concessão da progressão;
Considerando, por último, que os servidores abaixo numerados preencheram também os demais requisitos exigidos nas normas citadas,
para fins de progressão horizontal;
Considerando a Nota Técnica SEI nº 20581/ME expedida pelo Ministério da Economia, dirimindo a aplicabilidade da Lei Complementar nº
173, de 27 de maio de 2020;
Considerando todo o exposto no Memorando nº 30.595/2021;
RESOLVE:
Art. 1º Progredir, os servidores municipais de carreira abaixo relacionados, através do instituto da Evolução Funcional mediante PROGRESSÃO HORIZONTAL, conforme estabelecido na tabela a seguir:
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CPF

Cargo

Ref. Anterior

Nova Ref.

B

C

9018

CARLOS FERNANDO DEMETRIO

82327394953

Fiscal de Transportes

7942

CECÍLIA DE SÁ DUTRA

06619608973

Contador

C

D

7922

ERALDO BITTENCOURT MOTA

57859671972

Motorista

C

D

C

D

7947

JOZILENE SILVA DE SOUZA

05400748961

Servente Merendeira

9007

LAURECI BORGES TEIXEIRA

88835928915

Vigilante

B

C

7944

LUIZ LUAN DA COSTA

05999231990

Engenheiro Civil

C

D

9008

MARCIANO DE SOUZA BITENCOURT

98343033949

Vigilante

B

C

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 20 de outubro de 2021.
Rosenvaldo da Silva Júnior Paulo Márcio de Souza
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Administração
Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.
Rodrigo de Farias Rosa
Gerente de Atos de Pessoal

PORTARIA PMI/SEAD Nº 1117/2021

Publicação Nº 3359391

PORTARIA PMI/SEAD Nº 1117, de 20 de outubro de 2021.
Dispõe sobre a alteração a pedido, do período de fruição de licença-prêmio, concedido através da PORTARIA PMI/SEAD Nº 724, de 25 de
junho de 2021, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, com base na Lei n.º 1.144,
de 29 de abril de 1991, Lei Complementar nº 2.952, 29 de agosto de 2006, considerando ainda o disposto no Protocolo nº 16.536/2021 e
na legislação em vigor;
RESOLVE:
Art. 1º Alterar a pedido, o período de fruição de licença-prêmio, concedido através da PORTARIA PMI/SEAD Nº 724, de 25 de junho de 2021,
da servidora, Sra. KATIANE MELLO SALLES, Assistente Administrativa, inscrita no CPF sob o n.º 024.137.919-90, admitida em 05/04/2010,
contrato nº 5403, referente ao qüinqüênio devido, com período remodelado em virtude de afastamentos, e nova fruição conforme quadro
abaixo:
Período aquisitivo

Períodos de Fruição
13/10/2021 a 11/11/2021 (nova fruição)
03/07/2023 a 01/08/2023

2015 a 2021

Art. 2º Foi concedido a conversão de 1/3 em abono pecuniário, no mês de junho de 2021, conforme PORTARIA PMI/SEAD Nº 724, de 25
de junho de 2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 20 de outubro de 2021.
Rosenvaldo da Silva Júnior Paulo Márcio de Souza
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Administração
Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.
Rodrigo de Farias Rosa
Gerente de Atos de Pessoal

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 844

PORTARIA PMI/SEAD Nº 1118/2021

Publicação Nº 3359605

PORTARIA PMI/SEAD Nº 1118, de 20 de outubro de 2021.
Dispõe sobre a Evolução Funcional mediante Promoção Vertical de servidores públicos municipais de carreira, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei Complementar nº 4.492, de 11 de dezembro de 2014, ainda, Lei nº 1.144, de 29 de abril de 1991 e Lei Complementar n.º 1.984, de 16 de dezembro
de 1999, considerando ainda o disposto na legislação em vigor; considerando a Nota Técnica SEI nº 20581/ME expedida pelo Ministério
da Economia, dirimindo a aplicabilidade da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 e considerando, que a Evolução Funcional
mediante Promoção Vertical, se dá através da apresentação através de protocolo, do diploma ou certificado devidamente registrado na
respectiva Instituição de Ensino e reconhecido pelo Ministério de Educação;
RESOLVE:
Art. 1º Promover, os servidores públicos municipais de carreira abaixo relacionados, através do instituto da Evolução Funcional mediante
PROMOÇÃO VERTICAL, conforme estabelecido na tabela a seguir:
Matr.

Nome

CPF

Cargo

Nível/Subnível
Anterior

Nível/Subnível
Posterior

Prot./Memo

10751

Rafael Satorno

088.042.429-06

Assistente Administrativo

6.2 A

6.3 A

16.100/2021

8870

Leandro Luiz Pereira

045.990.289-08

Operador e Máquinas

3.1A

3.2A

15.545/2021

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 20 de outubro de 2021.
Rosenvaldo da Silva Júnior Paulo Márcio de Souza
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Administração
Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.
Rodrigo de Farias Rosa
Gerente de Atos de Pessoal

PORTARIA PMI/SEAD Nº 1119/2021

Publicação Nº 3359750

PORTARIA PMI/SEAD Nº 1119, de 20 de outubro de 2021.
Dispõe sobre a Exoneração de servidor investido em cargo de provimento em comissão junto ao órgão superior correspondente, e dá outras
providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município de
Imbituba – LOM, com base na Lei Complementar n.º 5.192, de 01 de março de 2021, considerando o Memorando nº 30.715/2021 e ainda
todo o disposto na legislação em vigor,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar, o servidor abaixo descrito, do cargo de provimento em comissão do órgão superior correspondente, nomeado através da
PORTARIA PMI/SEAD nº 294/2021, de acordo com o quadro a seguir.
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO LC nº 5.192/2021
Nome
Órgão Superior
LAZARO FRANCISCO LAURENTINO
SEFAZ
MARQUES

Cargo
ASSESSOR (A) TÉCNICO DA
FAZENDA

CPF

Exoneração

110.837.689-48

20/10/2021

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 20 de outubro de 2021.
Rosenvaldo da Silva Júnior Paulo Márcio de Souza
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Administração
Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.
Rodrigo de Farias Rosa
Gerente de Atos de Pessoal
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Indaial
Prefeitura
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.58/2021

Publicação Nº 3359367

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.58/2021
FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S):
- JOALHERIA E OPTICA PRESIDENTE LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 83.447.979/0001-78, estabelecida
à RUA AMADEU FELIPE DA LUZ, nº 29 – Bairro CENTRO, no município de Indaial – Santa Catarina.
- INSTRUMENTOS MUSICAIS 2001 LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 89.820.781/0001-74, estabelecida à
RUA GUIA LOPES, nº 428 – Bairro EXPOSIÇÃO, no município de Caxias do Sul – Rio Grande do Sul.
OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A aquisição instrumentos musicais para as fanfarras das escolas Municipais de Indaial, sendo
eles instrumentos de percussão e acessórios para utilização dos mesmos, sendo repetição do Processo de n°096/2021, anterior em decorrência de itens desertos e fracassados.
VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R$ 29.954,00
PRAZO: 12 (doze) meses da data da assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 05/10/2021.

DECRETO 4064/2021

Publicação Nº 3359316

. DECRETO Nº 4064/21
. De 20 de outubro de 2021
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DE 2021 DO MUNICÍPIO DE INDAIAL, PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO.
André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais, de acordo com artigo 92, inciso VIII da Lei Orgânica
do Município e demais dispositivos legais em vigor e, considerando a Lei 5.837/20,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente do MUNICÍPIO DE INDAIAL, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.625.369,20 (QUATRO MILHÕES E SEISCENTOS E VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) destinados a atender
a despesa abaixo discriminada:
Dotação

Valor

04.001 - Secretaria de Administração e Finanças
0004.0122.0004.2151 – Manutenção do RH - Folha de Pagamento - Secretaria de Administração e Finanças
3339100000000000000 - Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos
01000000 - Recursos Ordinários

1.950.369,20

04.001 - Secretaria de Administração e Finanças
0028.0843.0004.0001 – Compromisso da Dívida Fundada
3329000000000000000 - Aplicações Diretas
01000000 - Recursos Ordinários

1.225.000,00

04.001 - Secretaria de Administração e Finanças
0028.0843.0004.0001 – Compromisso da Dívida Fundada
3469000000000000000 - Aplicações Diretas
01000000 - Recursos Ordinários

1.450.000,00

Art. 2º - As despesas decorrentes do artigo anterior serão cobertas com recursos provenientes de Superávit Financeiro apurado no Exercício
Financeiro de 2020.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Município de Indaial, em 20 de outubro de 2021.
André Luiz Moser
Prefeito
Publique-se na Forma da Lei.
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Publicação Nº 3359409

. DECRETO Nº 4065/21
. De 20 de outubro de 2021
NOMEIA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO BENS INSERVÍVEIS PARA LEILÃO.
André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais, de acordo com artigo 92, incisos VIII e XII da Lei
Orgânica do Município e demais dispositivos legais em vigor,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam designados os seguintes servidores para constituírem a Comissão de Avaliação e Acompanhamento de Leilão dos bens inservíveis do Município de Indaial:
· Fábio Aguilar Pereira – Presidente;
· Ruan Alexandre Beckert – Secretário;
· Israel Antonio Moretti – Membro.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Indaial, em 20 de outubro de 2021.
André Luiz Moser
Prefeito
Publique-se na Forma da Lei

DECRETO 4066/2021

Publicação Nº 3359455

. DECRETO Nº 4066/21
. De 20 de outubro de 2021
HOMOLOGAÇÃO DO EDITAL DE CHAMADA Nº 063/2021 / PROCESSO SELETIVO Nº 003/2020/EDUCAÇÃO.
André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais, de acordo com artigo 92, inciso VIII da Lei Orgânica
do Município, Decreto nº 2672 de 2020 que nomeia a Comissão e demais dispositivos legais em vigor,
DECRETA:
Art. 1º - Fica homologado o presente Edital de Chamada Nº 063/2021 decorrente o Processo Seletivo Nº 003/2020/EDUCAÇÃO cujo objeto
é a convocação dos candidatos aprovados para escolha de vagas, conforme documentos anexos a este Decreto.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir 20 de outubro de 2021.
Município de Indaial, em 20 de outubro de 2021.
André Luiz Moser Prefeito
Publique-se na Forma da Lei.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDITAL DE CHAMADA Nº 063/2021
PROCESSO SELETIVO Nº 003/2020/EDUCAÇÃO
Considerando que a Lei Municipal nº 4.724/2012 estabelece que a contratação de profissionais em caráter temporário e por prazo determinado destina-se ao atendimento de eventuais necessidades de excepcional interesse público;
Considerando que a Secretaria Municipal de Educação identificou a necessidade de realizar contratações de profissionais decorrentes do
Processo Seletivo nº 003/2020 para o atendimento aos alunos nas aulas presenciais em âmbito escolar; e
Considerando o cronograma de escolha de vagas para o ano letivo de 2021, publicado em 20 de outubro de 2021.
Art. 1º. Face ao exposto, torna-se público o presente Edital de Chamada Nº 063/2021 decorrente do Processo Seletivo Nº 003/2020/EDUCAÇÃO cujo objeto é a convocação dos candidatos aprovados para escolha de vagas, conforme Anexos I, II e III deste documento.
Art. 2º. Os candidatos convocados deverão comparecer nos locais, datas e horários para escolha das vagas conforme estabelecido no Anexo
I deste edital.
Art. 3º. Importante destacar algumas orientações aos candidatos convocados referentes ao processo de chamada e escolha de vaga dos
profissionais ACTs, conforme Edital do Processo Seletivo nº 003/2020/EDUCAÇÃO, são elas:
I. A Secretaria Municipal de Educação publicará cronograma de escolha de vagas e as vagas disponíveis, no site https://indaial.atende.net/
e Diário oficial. É imprescindível o comparecimento do candidato no horário inicial determinado no cronograma, caso contrário o mesmo
será excluído da referida escolha (Item 16.2 do PS nº 003/2020);
II. A escolha de vagas deverá ser efetuada pelo próprio candidato, porém caso o candidato esteja impossibilitado de comparecer na data
da escolha, esta poderá ser realizada por meio de Procurador devidamente constituído para esse fim, neste caso o procurador deverá portar documento original válido de identificação e instrumento de Procuração pública ou particular (com firma reconhecida), outorgando-lhe
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poderes específicos para escolha de vagas, o representante do candidato será responsável pela tomada de decisão no ato da escolha, sem
prejudicar o andamento do processo (Item 16.3 do PS nº 003/2020);
III. O candidato somente poderá escolher vaga mediante a apresentação de um Documento de Identidade Oficial com foto (original) e
comprovante de escolaridade (Item 16.4 do PS nº 003/2020);
IV. A chamada dos candidatos aprovados obedecerá a ordem de classificação, mediante a existência de vaga (Item 16.5 do PS nº 003/2020);
V. Após a 1ª chamada, conforme o surgimento de novas vagas, a Secretaria Municipal de Educação, no decorrer do ano de 2021, publicará
todas as vagas e cronograma de escolhas no site da Prefeitura (https://indaial.atende.net/) e Diário Oficial (Item 16.6 do PS nº 003/2020);
VI. O candidato que não comparecer ao evento de escolha de vagas ou que comparecer, mas ao ser convocado e no ato optar por não
escolher alguma das vagas disponíveis, será reclassificado para o final da listagem, podendo ser convocado novamente somente após terem
sido convocados todos os candidatos que antecedem a sua nova classificação (Item 16.7 do PS nº 003/2020);
VII. O candidato que por três vezes em sequência não se apresentar nos dias e horários determinados para escolha de vaga, bem como,
aquele que presente por três vezes em sequência, não aceitar nenhuma das vagas oferecidas, será excluído do processo seletivo (Item 16.8
do PS nº 003/2020);
VIII. O candidato que já escolheu vaga, com disponibilidade para aumentar a sua jornada de trabalho, poderá ampliá-la dentro do limite
previsto de até 40 horas semanais, com aulas da disciplina da vaga escolhida ou com aulas de disciplinas de áreas afins de acordo com as
habilitações exigidas para cada cargo, desde que integrante da mesma área de conhecimento, conforme empregada pelo MEC no ENEM
(somente se for comprovado que não há mais candidatos classificados para a determinada disciplina), sem a necessidade de realização de
nova chamada, na sua unidade escolar ou em qualquer outra unidade escolar da municipalidade. O critério a ser utilizado para ampliação
da carga horária, caso haja mais de 1 (um) candidato pleiteando as aulas, é exclusivamente a classificação dos candidatos deste processo
seletivo na disciplina das aulas. Ou seja, para ampliação do número de aulas contratuais também deverá ser respeitada a sequência da
ordem de classificação de candidatos (Item 16.9 do PS nº 003/2020);
IX. A chamada dos candidatos não habilitados deverá ocorrer depois de esgotadas todas às possibilidades de admissão dos candidatos
habilitados (Item 16.10 do PS nº 003/2020);
X. Após a escolha da vaga, conforme datas e horários estabelecidos no Cronograma de Escolha de Vagas (Anexo I), o candidato terá 48
(quarenta e oito) horas, considerando-se os dias úteis, para apresentar os documentos admissionais. Passado o prazo e não tendo sido
apresentados os documentos em sua integralidade, fica a Secretaria Municipal de Educação autorizada a dar continuidade à chamada dos
demais candidatos, respeitando a sequência da ordem de classificação (Item 16.12 do PS nº 003/2020);
XI. A classificação dos candidatos no prazo de validade estabelecido para este Processo Seletivo não gera para a Secretaria Municipal de
Educação de Indaial, a obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos classificados. A classificação gera, para o candidato, apenas o
direito à preferência na escolha de vagas, dependendo da sua classificação no Processo Seletivo (Item 16.15 do PS nº 003/2020);
XII. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar os cronogramas de chamada disponibilizados no site da Prefeitura Municipal
de Indaial https://indaial.atende.net/ e Diário Oficial (Item 16.16 do PS nº 003/2020);
XIII. O candidato somente poderá escolher vaga se não estiver vinculado a nenhum tipo de benefício previdenciário (Salário Maternidade,
Auxílio Doença, Auxílio Doença Acidentário). Nesse caso o candidato poderá, mediante requerimento próprio, devidamente munido de documentação comprobatória, solicitar à Secretaria Municipal de Educação a manutenção de sua classificação enquanto permanecer recebendo
o benefício previdenciário. Tão logo cessar a vigência do benefício, o candidato deverá comunicar formalmente a Secretaria Municipal de
Educação, para poder participar de uma nova escolha de vaga, assegurada a ordem de sua classificação original (Item 16.20 do PS nº
003/2020);
XIV. O candidato inscrito como não habilitado, mesmo que no ato de admissão apresente certificado de habilitação, será admitido com os
vencimentos do cargo para qual prestou o processo seletivo e que tenha sido aprovado (Item 16.21 do PS nº 003/2020);
XV. Os profissionais do magistério classificados para os cargos de Professor para atuação em área de conhecimento ou componente curricular, poderão atuar, se houver interesse e disponibilidade de vagas, de forma multidisciplinar de acordo com as habilitações exigidas para
cada cargo, de acordo com as habilitações exigidas para cada cargo, desde que integrante da mesma área de conhecimento, conforme
empregada pelo MEC no ENEM (somente se for comprovado que não há mais candidatos classificados para a determinada disciplina - Item
16.22 do PS nº 003/2020); e
XVI. Os Candidatos que já escolheram vaga, poderão ser realocados a qualquer tempo e de acordo com as necessidades das Unidades
Escolares do Município. Fica a Secretaria Municipal de Educação responsável pela reorganização das vagas abertas em virtude das necessidades temporárias que vierem a surgir durante o prazo estipulado no contrato administrativo firmado no ato de admissão (Item 16.23 do
PS nº 003/2020).
Art. 4º. Havendo excesso de candidato(s) para as vagas ofertadas no Anexo II, fica assegurada a manutenção da classificação do candidato
convocado que comparecer no ato da escolha de vaga e nesta ocasião não for contemplado devido ao preenchimento da vaga por outro
melhor classificado.
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Parágrafo único. Os candidatos excedentes de que trata o Caput serão convocados para as eventuais vagas abertas posteriores a publicação
desta chamada, as quais serão publicadas em novo edital e respeitará a ordem de classificação dos candidatos aprovados.
Art. 5º. No caso de não comparecimento de algum candidato convocado conforme o Anexo III deste edital, as vagas não preenchidas serão
objeto de novo edital de chamada para convocação de candidatos, respeitada a ordem de classificação.
Art. 6º. As escolhas das vagas para os cargos abaixo relacionados, serão realizadas nos dias 22/10/2021, conforme constam nos Anexos I,
II e III deste edital.
Art. 7º. Este edital entrará em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I – CRONOGRAMA DE ESCOLHA DE VAGAS
ÁREA DE ATUAÇÃO
Auxiliar de Creche
Professor de Anos Iniciais

DATA
22/10/2021
22/10/2021

HORÁRIO
8h
8h

A T E N Ç Ã O:
· O candidato deverá comparecer no horário inicial da chamada conforme cronograma, munido do comprovante de escolaridade e de documento oficial de identificação com foto;
· Segue endereço do local onde serão realizadas as escolhas das vagas: Rua Leoberto Leal, número 191 fundos, bairro Tapajós – Indaial/
SC – Secretaria de Educação.
ANEXO II – RELAÇÃO DAS VAGAS
Área de Atuação

Número de vagas

Período

Auxiliar de Creche

8 vagas

Mat./Vesp.

Professor de Anos Iniciais

1 vaga

Mat.

Escolas/ Unidades
Aquarela/ Hilário/ Áurea/ Encano Central/Warnow/
João Paulo II/ Gato de Botas
Ana Lúcia

ANEXO III – LISTAGEM DOS CANDIDATOS CONVOCADOS
Conforme classificação Processo Seletivo Nº 003/2020/EDUCAÇÃO
Auxiliar de Creche | Ensino Médio Completo - Reclassificados
Ordem

Nº INSC

Data Nasc

CANDIDATO

1121

523

11/02/1984

SILVIA LETICIA FIGUEROA AYRES

1122

2181

16/02/1987

TATIANE VILANI MORENO

1123

125

25/10/1999

LAVÍNIA YASMIM HERTEL

1124

1357

27/08/1984

ANDRÉIA CRISTINA DE MELO BELLETTI

1125

618

31/01/1999

MAIRA BARTH

1126

577

21/04/1964

MARIA RUZZA MARTINELLE

1127

146

07/08/2001

NATHALY THAIS FLORIANO DA SILVA

1128

746

02/06/1981

ELIZANDRA FONTANA

1129

2679

13/02/1972

MARCIA MADALENA MACHADO

1130

790

15/05/1987

LAISS DAIANE GARCIA MICHELI

1131

2568

13/12/1983

TATIANA HILLE

1132

1447

24/11/1994

SHAIENY CASARES DUTRA

1133

445

02/05/1996

MARIA EDUARDA SIMÃO DE FREITAS

1134

159

17/08/2002

TAWNY ZIBELL

1135

1198

19/02/1992

CARINA RECKELBERG

1136

324

12/03/1993

PATRICIA MEWES DIAS DE SIQUEIRA

1137

1766

21/11/1973

MÁRCIA MARIA DA SILVA

1138

2451

11/03/1981

ROSELI TERESINHA BORGES

1139

2192

10/04/1998

ANA PAULA SÖTHE WINKLER

1140

2301

30/04/1982

FRANSCIELLE TILLMANN

1141

182

18/03/1996

TAYNÁ LETÍCIA MALKIEWIEZ

1142

556

25/01/1989

JAQUELINE BEWIAHN

1143

1646

22/06/1996

BIANCA DA SILVA DE SOUZA DA COSTA

1144

744

07/03/1985

LUCIANA CRISTINA NOVAK MACHADO

1145

394

02/05/1996

TAINARA APARECIDA VOLPI LEITE

1146

1496

14/01/1989

LETICIA FRANCIELE DA SILVA PREUSS
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1147

1223

31/12/1994

ANNA KAROLINE BORGES TEIXEIRA

1148

828

09/10/1979

JUCINEIDE MARISA MACHADO DA SILVA

1149

1641

23/08/1994

LUANA HILDA STREY KNOTH

1150

2401

06/01/1982

FERNANDA KELLY DA SILVA DE OLIVEIRA

1151

405

03/09/1986

PATRÍCIA BARZ PEIXOTO

1152

2464

16/12/1995

EMANUELLE LAIS CAMPESTRINI

1153

2559

23/09/1984

SILVANA ELTERMANN

1154

598

05/08/1987

HALINE OLIVEIRA DE ÁGUIDA

1155

323

09/10/1987

TAÍS CAMILO DOS SANTOS

1156

2790

20/03/1988

ANGELITA DA SILVA

1157

249

25/08/1988

TATIANE APARECIDA DOS SANTOS

1158

1976

31/07/2000

EWLIN SOPHIA VOGEL

1159

2691

07/08/1975

MARILÉIA CARVALHO SILVA

1160

1361

02/11/1990

ANA PAULA DE MELO

1161

1525

12/11/1994

FRANCIELE DA SILVA

1162

1477

03/01/2003

DJULIA GABRIELE DE ARAUJO

1163

138

05/04/1980

NARA RAQUEL PEREIRA LIMA

1164

2499

23/04/1982

GUIOMAR DE SOUZA REICHELT

1165

449

09/02/1990

ANDRESSA STAHNKE THOM

1166

392

22/09/1983

CARLA EMANUELE BECKER VENTURI

1167

2748

19/01/1998

PAMELA CAROLINE TANANUSKA

1168

1960

02/08/1999

GRAZIELA CABRAL PORFIRIO

1169

2302

10/09/2001

PAOLA PRIEBE

1170

1919

16/08/1976

ILAIR DO NASCIMENTO PEREIRA

1171

1041

11/05/1988

GRAZIELA DECKER

1172

2244

12/12/2000

BRUNA ELSA MOR

1173

1891

06/10/1986

TATIANE NOVAES VERGIL

1174

1119

22/08/1976

RAQUEL PATRICIA DOS SANTOS

1175

1356

23/01/1988

RITA DE CÁSSIA REITER FELIPPI

1176

471

25/02/1995

JULIA LABES GRANIERI

1177

1196

18/07/1998

JOHANNA HELOISA HARNISCH

1178

395

18/04/1998

GIULIA LOUISE PEREIRA CARDOSO

1179

1384

16/06/1998

PATRICIA PAULA KARDAUKE

1180

623

12/01/2000

KAROLINE APARECIDA FERREIRA

1181

2648

19/06/2001

PÂMELA SELHORST

1182

1507

18/07/1995

FLAVIA DE SOUZA GONÇALVES

1183

388

19/07/1996

RAFAELA CAPELARI SILVA

1184

222

28/12/1999

LUANA CRISTINA SILVA DE FREITAS

1185

839

02/02/1993

NADINI DANIELA AMARO

1186

2799

04/08/1997

FABÍOLA GOMES DE SOUZA

1187

2225

09/08/1999

CÁSSIA ALCÍDIA TAVARES

1188

137

21/03/1984

MARILEI CRISTINA VOOS

1189

1056

06/02/1990

ANGELA DICKMANN

1190

956

27/02/1991

CLECIA JAQUELINE DUTRA

1191

566

01/05/2001

LETÍCIA REBOUÇAS DE ARAÚJO SILVA

1192

827

25/01/1987

CLEONARA DE OLIVEIRA

1193

1808

17/09/1974

NEUSA APARECIDA SIKORSKI

1194

152

19/11/1988

PATRÍCIA BOEHRINGER BRESSANINI

1195

971

18/11/1985

CIRLENE GLUCKSBERG DA SILVA

1196

2613

02/01/1989

PRICILLA LUCIA CARDOSO

1197

2502

28/11/2001

EZRY HELLEN DIAS DE FARIAS

1198

967

19/04/1969

GENECI VELASKI STRECK

1199

1867

29/06/1980

ANGELA PEREIRA

1200

1879

17/01/2001

FERNANDA DE FÁTIMA PUL

1201

1086

13/01/1982

GISELE CLERICE PAVAN

1202

1491

15/08/1985

DAIANE RODRIGUES PEREIRA
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1203

1692

26/04/1974

JANETE MODOLON

1204

2263

18/12/1987

ALESSANDRA FRANCIELE NAUMANN

1205

763

05/12/1991

LISANDRA HILDA DOS SANTOS

1206

355

04/01/1990

MAIARA RICHTER ESSER

1207

1738

04/01/1988

FRANCIELY FARIAS

1208

271

11/08/1989

JAQUELINE DA CRUZ ROSA SACHETTI

1209

1773

21/02/1999

SARAH FERNANDES DE OLIVEIRA

1210

2320

04/04/1998

LUANA HEIDERSCHEIDT

1211

474

18/07/1983

DAYSE BARBOSA DA SILVA E SILVA

1212

1493

25/06/1990

SCHEILA MOREIRA DO PRADO

1213

995

13/09/1993

VANDERLÉIA SCHULZ GEBHARDT

1214

1379

21/10/1996

LUANA KIENEN DE OLIVEIRA

1215

2657

22/02/1986

ROSIVANI PEREIRA DO NASCIMENTO SOUZA

1216

782

02/11/1976

VANDERLEIA DA SILVA MELO TESSMANN

1217

1348

03/03/1998

ALINE ANACLETO

1218

1606

12/12/1974

NEIVA TEREZINHA DA SILVA

1219

1089

24/08/1995

JOICE TAINARA CARDOSO

1220

841

06/08/1984

LAURINA KRUEGER

1221

1433

27/11/2002

KÊNIA PAOLA RIBERO

1222

2409

27/01/1989

BIANCA SANCHES DE OLIVEIRA

1223

2465

02/06/1978

SOLANGE FABIANE PACHUCZKI

1224

514

29/04/1998

BRUNA GABRIELLE BELTRAME

1225

375

19/11/1981

ADRIANA BARBOSA GUBER

1226

1279

04/11/1999

ANDRESSA TRAPP

1227

1786

11/12/1993

KETTY FERNANDA HOFFMANN

1228

656

07/01/1993

PAOLA NAIARA DRZENISCKI

1229

120

08/05/1991

VANUSA MEZNEROVICZ

1230

1181

29/06/1994

MARILÉIA TEREZINHA SCHULZ

1231

113

24/02/2001

CAMILA EDUARDA LUCINI

1232

1128

20/09/1992

CICERA DAYANE LOPES PINHEIRO

1233

1016

23/10/1977

ELISANDRA XAVIER

1234

1600

04/03/1997

GLEICIANE VALENTE BEZERRA

1235

1286

11/06/1967

MARIANE HOLNIK

1236

1591

24/12/1975

JUCEMARA GRONDEK

1237

2072

25/06/1982

JOSIANE ANICLETTO

1238

1174

14/10/1982

FRANCISCA ALVES RIBEIRO

1239

2068

05/02/1994

PATRICIA DA LUZ EGER

1240

2620

28/10/1988

IZABEL CRISTINA MARQUES DO AMARAL

1241

407

21/09/1996

ALESSANDRA FELICIANO

1242

129

23/01/1999

LUANA CRISTINA REITER

1243

390

28/05/1998

ANDREZA CAPELARI SILVA

1244

1872

02/03/1995

LUAR MARQUES DE SOUZA

1245

2139

21/05/1970

SONIA MARIA DA SILVEIRA GUTHNER

1246

2725

19/06/1977

ROSILENE MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA

1247

130

31/03/2001

LAIRA JANAÍNA MELO MACHADO

1248

2287

20/05/1985

REJANE MARQUES BELO

1249

1436

25/10/1991

KARLA PRISCILA RIBEIRO

1250

1205

03/02/1973

JUCELIA APARECIDA VATRIN RIBEIRO
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Ordem

Nº INSC

Data Nasc

CANDIDATO

704

104

28/03/1994

PAULA ARIENE DE ASSIS NASCIMENTO GUMZ

705

628

14/01/1983

JAQUELINE ANDRESSA KROEGER SCHMITZ

706

1211

25/12/1989

PATRICIA BLUNCK BUTZKE

707

573

14/01/1980

KELLY CRISTINA NERI
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708

2563

14/02/1982

FABIANA PEREIRA DA COSTA

709

1568

20/03/1989

KEITY LIMA PALOMBO

710

2326

11/07/1980

SABRINA ISAURA CARLINI

711

925

06/10/1983

LARISSA DA VEIGA JASINSKI

712

2284

10/09/1985

CINIRA OLINDA BUSARELLO

713

2704

04/10/1976

JOSÉLIA CERUTI

714

2312

26/12/1982

JACIR CARNIEL

715

1098

26/04/1980

LESLIE KATIA PASCHOAL

716

2733

15/06/1961

MARELI BOOZ MUELLER

717

1821

12/03/1975

ELAINE CHRISTINA REBOUÇAS DE ARAÚJO DA
SILVA

718

282

02/09/1983

LUCIENEIDE DE BARROS LIMA DO CARMO

719

119

05/09/1988

CAMILA COSTA VIEIRA

720

2542

10/05/1987

ELIANE CRISTINA SCHILL KUTH

721

1917

05/12/1989

ANA PAULA SCHUCK HACK

722

1394

17/03/1990

CARLA SEMAN WEBER

723

662

04/06/1983

GRACIELE PATRICIA SCHIESSL CERUTI

724

1371

10/04/1970

ROSEMERI CANI

725

786

23/12/1965

ADRIANE MARIA MARCHIORATO

726

1988

05/01/1994

DEISE BRASSIANI

727

2564

29/12/1988

MICHELE FRITZ

728

2608

06/10/1992

JOICE DOS SANTOS PEREIRA

729

1159

05/05/1987

CRISTIANA SIMONE COMBY

730

1263

19/03/1982

PATRICIA DE ALMEIDA PAULI

731

2363

04/09/1983

GISELE METZNER DE OLIVEIRA (vaga DF)

732

1126

10/10/1985

SIRLENE BEATRIZ KESTRING PUSSININI

733

2376

05/09/1983

JULIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA

734

1138

04/04/1994

MARIANNE DE SOUZA HERTEL

735

2777

18/04/1967

JULIANE DE CACIA FLORES AIROSO FELIPPE

736

1674

19/01/1986

ANA PAULA DE SOUZA

737

1887

13/03/1993

FRANCIELE PINTO

738

2066

20/11/1969

MARILENE DE LELES PEREIRA

739

488

06/01/1956

PAULO ARNOLDO KOGLIN

740

2200

09/10/1963

SUELI NAIR MÜLLER

741

1923

06/08/1968

ROSALENE TESKE HENSCHEL

742

975

13/01/1964

ROSELENE DA SILVA CERUTTI

743

2487

16/03/1984

CASSIA MATOS OLIVEIRA

744

1948

29/03/1973

ROSANE BUSE BERRI

745

383

30/11/1977

GEOVANA ZANANDREA

746

1540

26/09/1996

CAMILA MARTINS KLUG

747

1372

07/11/1977

DÉBORA APARECIDA FEIBER ANACLETTO

748

1572

18/01/1986

JAQUELINE JACINTO

749

2540

05/05/1978

SOELI WINSKI COELHO

750

1524

12/08/1981

VANESSA DE SOUZA

751

2591

06/05/1980

MICHELLE GORGISK

752

1228

12/12/1998

DEBORA GEBHARDT

753

252

07/11/1984

SUZANA GUIDO OLIVEIRA

754

319

31/03/1997

BRUNA CAROLINA BRAATZ

755

1177

16/02/1987

IZANA SILVA SOUZA MACHADO

756

1188

12/08/1996

SABRINA CRISTINA ALVES DE CAMPOS

757

1479

23/03/1994

ANDRESSA DE ANDRADE OLIVEIRA

758

320

29/07/1986

JOICE FABIANA METZLER BUDKE

759

2117

02/10/1991

VIVIANE LISBOA DA COSTA

760

335

27/08/1992

VALDECIRA TEREZINHA GIMENES

761

1397

11/08/1998

MILENA CAETANO MORENO

762

822

16/08/1991

ANDREIA PEREIRA
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763

413

05/09/1989

DAYANE MARINHO FARIAS

764

2298

07/09/1994

TAMIRES VOGEL

765

2525

16/09/1981

MARISA LOIK DOS SANTOS GERALDO

766

1265

12/06/1991

LUCIANE OSS-EMER ORIBKA

767

862

21/06/1978

BARBARA CINTIA FIGUEIREDO DE ARAUJO
ALMEIDA

768

669

02/04/1984

JULIANA GONÇALVES KEHL GRZYBOVSKI

769

1937

04/08/1966

ROSE MARLI CARDOZO

770

569

08/04/1998

THAIS ALINE REINKE

771

1413

23/07/1990

RAQUEL REGINA GROBE BEZ BERNARDI

772

1576

29/11/1986

KELLY CRISTINA EBERT

773

808

18/08/1962

CLARICE KOGLIN

774

1806

01/05/1989

ANGELA PANDINI

775

288

29/01/1990

SAMILA COUTINHO SANTOS MARQUES

776

2722

13/01/1982

JOSIANE APARECIDA RAMOS

777

2130

02/04/1983

LIOMAR VALDIR FORTUNATO

778

2067

22/02/1982

KATHIA MAHS WEISS

779

1182

16/09/1981

LETÍCIA DA SILVA PORTO ANGIOLETI

780

360

28/06/1977

MARIA CLAUDIA DA VEIGA FELIZARI

781

777

29/05/1978

JANAÍNA MARIA DE OLIVEIRA

782

1480

09/08/1994

SAMARA LUIZA RIOLA GEBIEN

783

2498

07/12/1982

FERNANDA AMORIM

784

2452

05/06/1966

NEUSA FRANCISCA DO CARMO

785

02688

28/12/1989

PAULO RAMON RIPARDO SILVA

1946

24/04/1997

CARIM CRISTINA NEZKARCH

786

844

26/10/1969

SILVIA MACHOTA DOS REIS

787

1170

31/03/1994

MARIA TEREZINHA WARMLING

788

540

28/05/1980

ISABEL BARBOSA

789

457

31/05/1998

ELLEN JEANINI ANDRUCZEWICZ

790

1252

20/11/1990

KELLY VANESSA SILVA DOS CAMPOS

791

724

03/09/1977

MARLIDES REOLON CHAVES BOLDRINI

792

620

05/09/1980

HENEDINA FAUSTINO

793

1776

10/10/1973

CLEOMILDA FRANKE DA SILVA

794

1529

25/05/1982

JOSIANE FREIBERGER

795

2316

18/02/1987

MARCELA LOPES VIEIRA

796

2676

31/08/1987

DAIANI TAMIRIS PEGORETTI FIAMONCINI

797

153

28/01/1980

FABIANA DANIEL BOYEN

798

140

11/05/1988

GRAZIELA DECKER

799

1575

14/01/1997

LAIZA TAMARA PADILHA

800

2450

26/01/1998

KETRIN MAIARA DA SILVA

801

189

11/03/1976

ANDRÉA REGINA DA SILVA VALCANAIA

802

1666

22/05/1977

JORACI TEREZINHA DIAS

803

2175

23/03/1986

JANE MACHADO ALVES KLOWASKI

804

2311

01/04/1978

JOSIANE ANESI BOHMANN
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Ordem

Nº INSC

Data Nasc

CANDIDATO

177

608

19/03/1993

THISAR ABRIANOS CAMPOS

178

1522

06/01/1984

CRISTIANE DE MORAES

179

2182

19/09/1988

REGINA FERREIRA

180

944

13/03/1978

GRAZIELLA DE OLIVEIRA LUCIANO

181

163

20/11/1992

BIANCA FRANÇOSO SOARES ROCHA

182

1660

02/06/1980

ROSILENE DE ALMEIDA RODRIGUES LOPES

183

2720

09/01/1988

KARINE RAQUEL BARROS DE LEMOS

184

2411

02/10/1981

SOIANE IARA CORREA DE SOUZA

185

1133

02/08/1982

JULIANE DE FRANCA ALVES
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186

231

15/11/1987

ELIZIANE DA COSTA PEREIRA

187

2353

22/12/1996

JAQUELINE BASILIO CORREA MOREIRA

188

302

03/02/1981

SIDNEY LEITZKE

189

404

27/06/2000

CELINE REGINA SULENTA

190

2155

29/09/1995

ANDREIA NUNES PEREIRA

191

2366

22/04/1972

GLAUCE CORDEIRO SIMM

192

391

28/05/1998

ANDREZA CAPELARI SILVA

193

1451

23/06/1994

TAISA EDUARDA STEIL

194

674

07/06/1987

DANIELI TAVARES

195

2436

23/02/1994

LUCILENE KADUBITISKI MACHADO

196

2434

23/01/1992

JOSEANE METZNER MENIN

197

1847

15/03/1971

MARCIA BACHMANN

198

2517

07/10/1982

MARIA CRISTINA PEREIRA CAMINHA
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André Luiz Moser
Prefeito
Publique-se na Forma da Lei

DECRETO 4067/2021

Publicação Nº 3359456

. DECRETO Nº 4067
. De 20 de outubro de 2021
HOMOLOGAÇÃO DO EDITAL DE CHAMADA Nº 014/2021 / PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 007/2021/EDUCAÇÃO
André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais, de acordo com artigo 92, inciso VIII da Lei Orgânica
do Município, Decreto nº 3.495/21 que nomeia a Comissão e demais dispositivos legais em vigor,
DECRETA:
Art. 1º - Fica homologado o presente Edital de Chamada Nº 014/2021 decorrente do Processo Seletivo Simplificado Nº 007/2021/EDUCAÇÃO cujo objeto é a convocação dos candidatos aprovados para escolha de vagas, conforme documentos anexos a este Decreto.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 20 de outubro de 2021.
.
Município de Indaial, em 20 de outubro de 2021.
André Luiz Moser Prefeito
Publique-se na Forma da Lei.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDITAL DE CHAMADA Nº 014/2021
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 007/2021/EDUCAÇÃO
Considerando que a Lei Municipal nº 4.724/2012 estabelece que a contratação de profissionais em caráter temporário e por prazo determinado destina-se ao atendimento de eventuais necessidades de excepcional interesse público;
Considerando que a Secretaria Municipal de Educação identificou a necessidade de realizar contratações de profissionais decorrentes do
Processo Seletivo Simplificado nº 007/2021 para o atendimento aos alunos nas aulas presenciais em âmbito escolar; Considerando o cronograma de escolha de vagas para o ano letivo de 2021, publicado em 20
de outubro de 2021.
Art. 1º. Face ao exposto, torna-se público o presente Edital de Chamada Nº 014/2021 decorrente do Processo Seletivo Simplificado Nº
007/2021/EDUCAÇÃO cujo objeto é a convocação dos candidatos aprovados para escolha de vagas, conforme Anexos I, II e III deste documento.
Art. 2º. Os candidatos convocados deverão comparecer nos locais, datas e horários para escolha das vagas conforme estabelecido no Anexo
I deste edital.
Art. 3º. Importante destacar algumas orientações aos candidatos convocados referentes ao processo de chamada e escolha de vaga dos
profissionais ACTs, conforme Edital do Processo Seletivo nº 007/2021/EDUCAÇÃO, são elas:
I. A Secretaria Municipal de Educação publicará cronograma de escolha de vagas e as vagas disponíveis, no site https://indaial.atende.net/
e Diário oficial. É imprescindível o comparecimento do candidato no horário inicial determinado no cronograma, caso contrário o mesmo
será excluído da referida escolha (Item 11.3 do PSS nº 004/2021);
II. A escolha de vagas deverá ser efetuada pelo próprio candidato, porém caso o candidato esteja impossibilitado de comparecer na data
da escolha, esta poderá ser realizada por meio de Procurador devidamente constituído para esse fim, neste caso o procurador deverá portar documento original válido de identificação e instrumento de Procuração pública ou particular (com firma reconhecida), outorgando-lhe
poderes específicos para escolha de vagas, o representante do candidato será responsável pela tomada de decisão no ato da escolha, sem
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prejudicar o andamento do processo (Item 11.4 do PSS nº 007/2021);
III. O candidato somente poderá escolher vaga mediante a apresentação de um Documento de Identidade Oficial com foto (original) e
comprovante de escolaridade (Item 11.5 do PSS nº 007/2021);
IV. A chamada dos candidatos aprovados obedecerá a ordem de classificação, mediante a existência de vaga (Item 11.6 do PSS nº
007/2021);
V. As vagas remanescentes e as novas vagas serão divulgadas no site da Prefeitura (https://indaial.atende.net/) e Diário Oficial e oferecidas
aos candidatos aprovados respeitando a listagem de classificação. Conforme o surgimento das vagas, a Secretaria Municipal de Educação
no decorrer do ano de 2021 publicará todas as vagas e cronograma de escolhas no site do município. (Item 11.7 do PSS nº 007/2021);
VI. O candidato que não comparecer ao evento de escolha de vagas ou que comparecer, mas ao ser convocado e no ato optar por não
escolher alguma das vagas disponíveis, será reclassificado para o final da listagem, podendo ser convocado novamente somente após
terem sido convocados todos os candidatos que antecedem a sua nova classificação (Item 11.8 do PSS nº 007/2021);
VII. O candidato que não comparecer ao evento de escolha de vagas ou que comparecer, mas ao ser convocado e no ato optar por não escolher alguma das vagas disponíveis, será reclassificado uma única vez para o final da listagem, podendo ser convocado novamente somente
após terem sido convocados todos os candidatos que antecedem a sua nova classificação (Item 11.8 do PSS nº 007/2021);
VIII. O candidato que já escolheu vaga, com disponibilidade para aumentar a sua jornada de trabalho, poderá ampliá-la dentro do limite
previsto de até 40 horas semanais, com aulas da disciplina da vaga escolhida ou com aulas de disciplinas de áreas afins de acordo com as
habilitações exigidas para cada cargo, desde que integrante da mesma área de conhecimento, conforme empregada pelo MEC no ENEM
(somente se for comprovado que não há mais candidatos classificados para a determinada disciplina), sem a necessidade de realização de
nova chamada, na sua unidade escolar ou em qualquer outra unidade escolar da municipalidade. O critério a ser utilizado para ampliação
da carga horária, caso haja mais de 1 (um) candidato pleiteando as aulas, é exclusivamente a classificação dos candidatos deste processo
seletivo na disciplina das aulas. Ou seja, para ampliação do número de aulas contratuais também deverá ser respeitada a sequência da
ordem de classificação de candidatos (Item 11.9 do PSS nº 007/2021);
IX. A chamada dos candidatos não habilitados deverá ocorrer depois de esgotadas todas às possibilidades de admissão dos candidatos
habilitados (Item 11.10 do PSS nº 007/2021);
X. O candidato terá 48 horas, considerando-se os dias úteis, para apresentar os documentos para admissão e iniciar as atividades da vaga
escolhida na unidade escolar. Passado o prazo, fica a Secretaria Municipal de Educação autorizada a dar continuidade à chamada dos demais
candidatos, respeitando a sequência da ordem de classificação. (Item 11.12 do PSS nº 004/2021);
XI. A classificação dos candidatos no prazo de validade estabelecido para este Processo Seletivo não gera para a Secretaria Municipal de
Educação de Indaial, a obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos classificados. A classificação gera, para o candidato, apenas o
direito à preferência na escolha de vagas, dependendo da sua classificação no Processo Seletivo (Item 11.15 do PSS nº 007/2021);
XII. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar os cronogramas de chamada disponibilizados no site da Prefeitura Municipal
de Indaial https://indaial.atende.net/ e Diário Oficial (Item 11.16 do PSS nº 004/2021);
XIII. O candidato somente poderá escolher vaga se não estiver vinculado a nenhum tipo de benefício previdenciário (Salário Maternidade,
Auxílio Doença, Auxílio Doença Acidentário). Nesse caso o candidato poderá, mediante requerimento próprio, devidamente munido de documentação comprobatória, solicitar à Secretaria Municipal
de Educação a manutenção de sua classificação enquanto permanecer recebendo o benefício previdenciário. Tão logo cessar a vigência do
benefício, o candidato deverá comunicar formalmente a Secretaria Municipal de Educação, para poder participar de uma nova escolha de
vaga, assegurada a ordem de sua classificação original (Item 11.19 do PSS nº 007/2021);
XIV. O candidato inscrito como não habilitado, mesmo que no ato de admissão apresente certificado de habilitação, será admitido com os
vencimentos do cargo para qual prestou o processo seletivo e que tenha sido aprovado (Item 11.20 do PSS nº 007/2021);
XV. Os profissionais do magistério classificados para os cargos de Professor para atuação em área de conhecimento ou componente curricular, poderão atuar, se houver interesse e disponibilidade de vagas, de forma multidisciplinar de acordo com as habilitações exigidas para
cada cargo, de acordo com as habilitações exigidas para cada cargo, desde que integrante da mesma área de conhecimento, conforme
empregada pelo MEC no ENEM (somente se for comprovado que não há mais candidatos classificados para a determinada disciplina (Item
11.21 do PSS nº 007/2021);
XVI. Os Candidatos que já escolheram vaga, poderão ser realocados a qualquer tempo e de acordo com as necessidades das Unidades
Escolares do Município. Fica a Secretaria Municipal de Educação responsável pela reorganização das vagas abertas em virtude das necessidades temporárias que vierem a surgir durante o prazo estipulado no contrato administrativo firmado no ato de admissão (Item 11.22 do
PSS nº 007/2021);
Art. 4º. Havendo excesso de candidato(s) para as vagas ofertadas no Anexo II, fica assegurada a manutenção da classificação do candidato
convocado que comparecer no ato da escolha de vaga e nesta ocasião não for contemplado devido ao preenchimento da vaga por outro
melhor classificado.
Parágrafo único. Os candidatos excedentes de que trata o Caput serão convocados para as eventuais vagas abertas posteriores a publicação
desta chamada, as quais serão publicadas em novo edital e respeitará a ordem de classificação dos candidatos aprovados.
Art. 5º. No caso de não comparecimento de algum candidato convocado conforme o Anexo III deste edital, as vagas não preenchidas serão
objeto de novo edital de chamada para convocação de candidatos, respeitada a ordem de classificação.
Art. 6º. As escolhas das vagas para os cargos abaixo relacionados, serão realizadas nos dias 22/10/2021, conforme constam nos Anexos I,
II e III deste edital.
Art. 7º. Este edital entrará em vigor na data de sua publicação.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 855

ANEXO I – CRONOGRAMA DE ESCOLHA DE VAGAS
ÁREA DE ATUAÇÃO

DATA

HORÁRIO

Auxiliar de Sala

22/10/2021

8h30

Professor de Inglês

22/10/2021

8h45

A T E N Ç Ã O:
· O candidato deverá comparecer no horário inicial da chamada conforme cronograma, munido do comprovante de escolaridade e de documento oficial de identificação com foto;
· Segue endereço do local onde serão realizadas as escolhas das vagas: Rua Leoberto Leal, número 191 fundos, bairro Tapajós – Indaial/
SC – Secretaria de Educação.
ANEXO II – RELAÇÃO DAS VAGAS
Área de Atuação

Número de vagas

Período

Escolas/ Unidades

Auxiliar de Sala

1 vaga

Mat/Vesp

Anna Alves Dias

Professor de Inglês

1 vaga

Mat/Vesp

Úrsula Kroeger/ Juvenal/ Maria Helena

ANEXO III – LISTAGEM DOS CANDIDATOS CONVOCADOS
Conforme classificação Processo Seletivo Simplificado Nº 007/2021/EDUCAÇÃO
Auxiliar de Sala | Ensino Médio
Ordem

Nº INSC

CANDIDATO

320

261

MARCIA REJANE MONTIBELLER LOES

321

64

CRISTIANE DE MORAES

322

199

TARCIELE PALHETA RODRIGUES

323

225

SUELIN MUELLER DA FONSECA

324

15

ALINE CARDOSO DA CUNDA LIMA

325

178

MARIA RUZZA MARTINELLE

326

85

ROSANA FATIMA CANDIDO

327

71

SARA SERAPHIM DA SILVA

328

218

EDINEIA HOFFMANN SIEVERT

329

191

SILVANA AVANCINI WERNER

330

76

JACILENE COSTA SILVA DOS SANTOS

331

35

ESTER SERAPHIM DA SILVA SOARES

332

253

CLAUDIANA FERREIRA DA SILVA

333

187

JAQUELINE MATIAS SANTOS

334

274

PRISCILA CAROLINE SPIES

335

129

PRISCILA MARIA BRANCO PEREIRA BERTOLDI

336

157

JULIARA CRISTINA DA VEIGA CORREA

337

170

LUCINEIDE CONCEIÇÃO DA COSTA

338

63

ELISEU DA SILVA GOMES

339

2

JOCIANE APARECIDA DA SILVA

340

238

SILVANA BOZAN

341

65

NILCEIA ALVES DA SILVA

342

222

CLEITON NESPOLO

343

59

PRICILA KLOCH DA ROZA

344

154

CLAUDIO JOSSANIO OLIVEIRA GUEDES

345

244

ALINE GONÇALVES GANDOR

346

62

DAIANE LEMES GOMES

347

117

MICHELE PEREIRA BORGES

348

242

JOAQUIM DAVID BENOLIEL DA SILVA

349

232

FRANCIELA SANTOS DA SILVA

350

286

ANDRESSA SOUZA DE LARA

351

13

MAIARA RICHTER ESSER

352

243

SCHEILA MOREIRA DO PRADO
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353

34

DENISE LAURENTINO

354

48

JOSE MARCOS FLORENCIO DA SILVA NASCIMENTO

355

169

ADRIANO STEUCK

356

228

EMANOEL MEDEIROS MOTTA CLARO

357

174

RONAN TONOLLI FILHO

358

249

MARIA ALINE SALVINO DE SOUZA

359

290

DÉBORA DUANE CRUZ BATISTA

360

223

TAIS FERREIRA BARBOSA

361

255

REGILENE JANKE

362

32

CARLOS EDUARDO FISCHER

363

75

MARINETE DE JESUS CORNELIO COSTA

364

133

LARA TAICIANE GALEANO NAVARRO

365

6

BEATRIZ ANGELO RIBEIRO KOSTETZER

366

293

SUELANGELA SILVA ALENCAR FRANCO

367

305

SUELEM DE MORAES SILVA

368

271

LENY GABRIELE DA SILVA

369

8

DENISE PETERS ROSA

370

209

JEFERSON AZEVEDO FUZIEL

371

51

CLARA ALVARENGA BENITES

372

285

JULIE HELLEN RAMOS SEGUNDO

373

11

CASSIA LANEMY MAFRA DE OLIVEIRA

374

72

VINICIUS ROSSI

375

144

LUSIA FERREIRA MORAES

376

66

KÁTIA DOS SANTOS

377

54

PALOMA JACQUES ADRIANO

378

79

PATRICK EDUARDO PEREIRA

379

73

LUANA COELHO DO NASCIMENTO

380

52

FRANCISCO CHAGAS DA CRUZ NASCIMENTO

381

101

FRANCINE ROBERTA VIEIRA

382

294

CAROLINE CANDEIAS DO CARMO

383

239

PAMELA MARQUES

384

124

THALIA CAMARGO DOS SANTOS PASSIG

385

194

BRUNA EDUARDA DE MORAIS

386

67

ELDA SILMARA SANTOS CANDIDO

387

30

ADRIANE DA CRUZ DE OLIVEIRA

388

88

ROBERTO JUAN NEPEL PEREIRA

389

112

DANYELLA SAMPAIO GALDINO

390

278

MARILEI ROCHA NARDELLI

391

78

CLARA AUGUSTA DE JESUS SILVA

392

94

DOMINICK THAINARA SEIDER

393

260

MYLENA SOUZA PRETO

394

175

VITÓRIA CLARA PEREIRA

395

197

GABRIELA DE OLIVEIRA FERNANDES

396

283

BRENDA CARVALHO PELZ

397

161

GREICY KELLI FERREIRA LOURENÇO BANDEIRA

398

4

ALINE FISCHER MEYER

399

251

LARISSA NIENKOTTER

400

291

JAQUELINE MATHIS CORRÊA DE OLIVEIRA

401

245

ISABELA MARIA DOS SANTOS

402

137

VANESSA ALESSANDRA ADAM

403

99

FABRICIO MORAES SILVA

404

12

JOSÉ RONALD BRITO DA SILVA

405

237

RAFAELA FERREIRA

406

5

ANA CRISTINA CORREIA

407

262

MARIA EDUARDA DIAS

408

31

MARIA LUISA PETERSEN BAUMGARTNER
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409

60

DANRLEY DE ASSIS

410

156

RAFAELA CRISTINA MARCELLINO MORAES

411

37

GEOVANA VOIGT BUNDE

412

116

LUIZA CRISTINA LOPES

413

270

LIISSANDRA MARIA MICHALACK

414

21

EDUARDA MACEDO DA SILVA
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Professor de Inglês ( habilitado) | Ensino Superior – Reclassificados
Ordem

Nº INSC

CANDIDATO

13

292

FREDERICO GUILHERME DE MIRANDA HENRIQUES

14

120

NATÁLIA GARCIA GUERREIRO GOWERT

Professor de Inglês ( não habilitado) | Ensino Superior – Reclassificados
Ordem

Nº INSC

CANDIDATO

13

33

ERIC DA SILVA PAULO

14

115

BRUNO ALEX SANDRO DE NEGREIRO

15

27

JOEL VITOR MIRANDA

PORTARIA 145/2021

Publicação Nº 3359188

. PORTARIA Nº 145/21
. De 20 de outubro de 2021
FACULTA A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES PARA COMPRAS DE PEQUENO PORTE NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.
André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais, de acordo com artigo 92, incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município e demais dispositivos legais em vigor, e
CONSIDERANDO o entendimento manifesto no Tribunal de Contas da União (TCU) através dos Acórdãos nº 2616/2008-TCU-Plenário,
1661/2011-TCU-Plenário e 562/2018-TCU-Segunda Câmara;
CONSIDERANDO os princípios da eficiência, da proporcionalidade e da razoabilidade nos atos da Administração Pública para assegurar a
satisfação do interesse público.
Estabelece:
Art. 1º Fica facultada a comprovação de regularidade perante o FGTS e com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal nos casos de compras
diretas ou prestação de serviços de pronto pagamento de valor não superior a R$ 3.000,00 (três mil reais).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 140/21,
de 05 de outubro de 2021.
Município de Indaial, em 20 de outubro de 2021.
André Luiz Moser
Prefeito
Silvio Cesar Silva
Secretário de Administração e Finanças

Cumpra-se.

PORTARIA 146/2021

Publicação Nº 3359218

. PORTARIA Nº 146/21
. De 20 de outubro de 2021
AUTORIZA SERVIDORES A CONDUZIR VEÍCULOS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL, REVOGA A PORTARIA Nº 78/21 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais, de acordo com artigo 92, incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município e demais dispositivos legais em vigor,
CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina manifestou o entendimento no Prejulgado nº 0984 que “Compete à
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legislação local fixar as regras para a condução dos veículos do Município, disciplinando as condições e responsabilidades pelos atos cometidos no exercício dessa atividade, podendo prever a condução por servidores habilitados não ocupantes de cargos específico de motorista,
se assim atender o interesse público”;
CONSIDERANDO que o princípio da continuidade impõe à Administração Pública a prestação ininterrupta do serviço público devido a sua
natureza e relevância e que no exercício das atribuições de diversos cargos públicos há a necessidade de deslocamentos de servidores que
não possuem a função de dirigir veículo oficial como atribuição inerente ao cargo ocupante;
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar as condições e responsabilidades na condução de veículos do Município em complemento ao
estabelecido no Decreto Municipal 3632/2021.
RESOLVE:
Art. 1º Ficam autorizados os servidores constantes no Anexo Único desta Portaria a conduzir os veículos (carros e motos) integrantes da
frota da Administração Municipal Direta e Indireta no interesse do serviço público quando houver insuficiência de servidores ocupantes do
cargo de motorista.
Parágrafo único. A condução dos veículos pelos servidores de que trata o Caput somente será possível desde que os mesmos possuam
Carteira Nacional de Habilitação compatível com a característica e espécie do veículo.
Art. 2º O servidor autorizado nesta portaria sempre que fizer uso de veículo público deverá zelar por seu estado de conservação e sua
correta utilização, além de cumprir rigorosamente a legislação de trânsito vigente, podendo responder por eventuais danos causados ao
patrimônio público ou a terceiros.
Art. 3º Será de responsabilidade do servidor e este arcará com a despesa decorrente de infrações de trânsito cometidas no uso dos veículos
integrantes da frota do Município de Indaial, nos termos do Decreto Municipal 3632/2021.
Art. 4º O disposto nos arts. 2º e 3º desta Portaria aplica-se também aos servidores ocupantes de cargos em que a atividade de condução
de veículo oficial é inerente às próprias atribuições do cargo.
Art. 5º Havendo a necessidade de autorizar servidores que não constam no Anexo Único desta Portaria, deverá ser encaminhada a solicitação de inclusão acompanhada da Carteira Nacional de Habilitação ao Setor de Frotas/Patrimônio da Prefeitura que atualizará o cadastro do
servidor no sistema, consolidará os pedidos e periodicamente e remeterá ao gabinete para atualização da relação de servidores constante
no Anexo Único desta Portaria.
Art. 6º É de inteira responsabilidade do condutor do veículo oficial informar ao seu superior hierárquico e ao Setor de Frotas qualquer
eventualidade relacionada a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em especial nos casos de extravio, roubo, furto, prazo de validade
ou suspensão, assim como encaminhar cópia da CNH ao Setor de Frotas da Prefeitura Municipal quando da renovação ou alteração de
categoria da mesma.
Art. 7º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 117/21, de 13 de agosto de 2021.
Gabinete do Prefeito, em 20 de outubro de 2021.
André Luiz Moser
Prefeito
Cumpra-se
ANEXO ÚNICO – PORTARIA 146/2021
NOME DO(A) SERVIDOR(A)
ANDRÉ GALLI
RAFAEL GONÇALVES
REGIANE M. T. YAMAZAKI
JOCASTA MARIA ROCHA
LEONARDO CAMPAGNOLO AGOSTINI
EDENILSON TRAPASOLLI
LUAN TOMAZ VAGNER
VERA LUCIA BARBOSA DE SOUZA
ANA PAULA MANFRINI
ANDERSON TOMIO
ANDREA SOUTO DA SILVA
DEBORA BARTH
DJESSICA BACHMANN
EDGAR RIBEIRO DE OLIVEIRA
FABIO AGUILAR PEREIRA
GUILHERME DOS S. TEIXEIRA
ISRAEL ANTONIO MORETTI
JEAN ROBERTO ZONTA
JOSILENE DARUGNA
LEISE CRISTINA PEREIRA
MARCOS ANTONIO HAAG
MIQUEIAS PEREIRA DA SILVA
RAFAEL BARTH
ROBERTO MATHIUSSI
RUAN ALEXANDRE BECKERT
SILVIO CESAR DA SILVA
VALCIR MATIELLO
VLADIMIR STEINER
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ÓRGÃO
CGM
CGM
CGM
PROGEM
PROGEM
PROGEM
INDAPREV
INDAPREV
SMAF
SMAF
SMAF
SMAF
SMAF
SMAF
SMAF
SMAF
SMAF
SMAF
SMAF
SMAF
SMAF
SMAF
SMAF
SMAF
SMAF
SMAF
SMAF
SMAF

CARGO
AUDITOR INTERNO
CONTROLADOR INTERNO
ANALISTA DE OUV. E TRANSPARÊNCIA
GERENTE DE CONTRATOS
PROCURADOR-GERAL
COORD. DE ATOS ADM. E LEG.
ADVOGADO
CONTADORA
DIRETORA CIADI
DIRETOR DE GESTÃO ADM.
LICITADORA
GERENTE DE ART. COMERCIAL
LICITADORA
AUXILIAR ADM.
ASSISTENTE ADM.
TEC. EM SEG. DO TRABALHO
CONTADOR
COMPRADOR
DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAL
SUPERV. DE CONTROLE DE EXE. FISCAIS
TEC. EM SEG. DO TRABALHO
GERENTE DE ATENDIMENTO
AUXILIAR ADM.
AUXILIAR ADM.
ASSISTENTE ADM.
SECRETÁRIO MUNICIPAL
DIRETOR DE SIST. E TEL.
CONTADOR
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FILIPE ADRIANO VARGAS
JACQUELINE EBERT BOGO
JONATAS MIZAEL ROSENBROCK
MARILIA M. DE CORDOVA BONETTI
RAFAEL NAGEL
ROSEMERI GIRARDI STAHNKE
VANUSA CRISTINA SOSTER
ADELY RUBIA P. M. C. DA SILVA
ALESSANDRO MASTELLA
ALEXANDRE MANOEL DALABRIDA
ALINE MACHADO DOS SANTOS
ANDERSON BRACIANI
ANDRE STEFFEN
ANDREIA T. BRASSIANI
ANTONIO VALDEMIR DE LIMA
ARCILENE A. BUZZI CORDEIRO
AYSLAN BARRA
CARMELITA IRIS VICENZI
CHARLES ROBERTO DOS SANTOS
CHEICK EDUARDO BOELL
DANIEL REIS P. DE ALBUQUERQUE
DEIDIANE DO AMARAL
DIENATA FERNANDES DE LIMA
EDEMAR DE NOVAIS
EDSON CALSON
EDUARDO RAFAEL PRIM
ELIANE CRISTINA ALMEIDA
ELISEU DIAS
GABRIEL HILLESHEIM
GISLAINE NIEZER RUTHES
GUILHERME LUIZ VENTURA
JEFFERSON EDUARDO DE SOUZA
JOÃO R. DUARTE DOS SANTOS
JONAS VERGIL
JOSE CLINTON NEVES BATISTA
JUÇARA A. DO N. DA SLVA
LETICIA ZWANG DE FARIAS
LUCI MARQUES
LUCIANE C. BRUSKE LACH
MAICON POLIS
MARA APARECIDA TAMBANI
MARCELO SABEL
MARCIO LIMA ESTEVES
MARIA DALVA BRASSIANI MAFRA
MARIANA BRAGA
MARINA E. MOSER DOS SANTOS
MARIZETE DE S. O. MOTA
NEIDE ROSALIA DE BARCELOS
NICOLE MORGANA VOGEL
PATRICIA LOPPNOW
PAULO RICARDO DORNELLES
PAULO ROBERTO MOSCHETTA
RAFAEL AUGUSTO NUNES
RAFAEL ISOLANI FEREZIN
ROGERIO BRASSIANI
ROSANA RUSKOVSKI TOMIO
ROSANGELA A. DE OLIVEIRA
SANDRA M. DOS SANTOS LUNARDI
SANDRA REGINA HADLICH
SILVANA CARLA DE ANDRADE
SILVIA IMME
SIRLENE GIELOW DA VEIGA
STELLA CRISTINA SCHORR
TATIANA REGINA H. DOS SANTOS
ASSINADO DIGITALMENTE

DOM/SC - Edição N° 3657
SMGO
SMGO
SMGO
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FMS
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FMS
FMS
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FMS
FMS
FMS
FMS
FMS
FMS
FMS
FMS
FMS
FMS
FMS
FMS
FMS
FMS
FMS
FMS
FMS
FMS
FMS
FMS
FMS
FMS
FMS
FMS
FMS
FMS
FMS
FMS
FMS
FMS
FMS
FMS
FMS

Página 859

SUPERV. DE PUBLICIDADE
SUPERV. DE ASSUNTOS DA JUVENTUDE
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO
ARQUITETA
COORDENADOR DE ATOS NORMATIVOS
ASSISTENTE ADM.
COORDENADORA DE CAPT. DE REC.
TÉCNICA DE ENFERMAGEM II
AG DE CONTROLE DE ENDEMIAS
ENFERMEIRO IV
AG DE CONTROLE DE ENDEMIAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
TÉCNICO LAB. ANA. CLIN.
AG DE CONTROLE DE ENDEMIAS
PEDREIRO
GERENTE DE ATENDIMENTO DE SAÚDE
BIOQUÍMICO II
SUPERV. DE APOIO A UNI. DA SAÚDE
SUPERV. DE CONTROLE E AVALIAÇÃO
DIRETOR DE PLAN. ESTRA. E REGU.
FISCAL DE SAÚDE
ENFERMEIRA IV
ENFERMEIRA IV
SUPERV. DE DESEN. ESTRATÉGICO
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
AG DE CONTROLE DE ENDEMIAS
ENFERMEIRA IV
AG DE CONTROLE DE ENDEMIAS
AG DE CONTROLE DE ENDEMIAS
ENFERMEIRA IV
FISCAL DE SAÚDE
AG DE CONTROLE DE ENDEMIAS
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
AG DE CONTROLE DE ENDEMIAS
AG DE CONTROLE DE ENDEMIAS
AG DE CONTROLE DE ENDEMIAS
AG DE CONTROLE DE ENDEMIAS
TÉCNICA SANITARISTA
TÉCNICA DE ENFERMAGEM II
TÉCNICO DE ENFERMAGEM II
ENFERMEIRA IV
PROFESSOR
TÉCNICO DE ENFERMAGEM II
FISCAL DE SAÚDE
ENFERMEIRA IV
TÉCNICA DE ENFERMAGEM II
AG DE CONTROLE DE ENDEMIAS
ASSISTENTE SOCIAL II
TÉCNICA DE ENFERMAGEM II
TÉCNICO DE ENFERMAGEM II
FISCAL DE SAÚDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
BIOQUÍMICO II
FISCAL DE SAÚDE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ENFERMEIRA IV
TÉCNICA LAB. ANA. CLIN.
BIOQUÍMICA II
TÉCNICA LAB. ANA. CLIN.
TÉCNICA SANITARISTA
GERENTE DE PROM. DA 3ª IDADE
BIOQUÍMICO II
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
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THAIS CRISTINA HERMES
VALMIR BORGES
VILMA RODRIGUES FRANCA
WILSON P. SAMPAIO JUNIOR
ALINE MAIOCHI BEIRAO
EDUARDO H. D. KRUCZINSKI
ELAINE CRISTINA DA SILVA FLEMING
LEVI RODRIGO FEUSTEL
MARA SALVADOR PETRIS
MARTA HACK
MATUSALEM BARCELOS MACHADO
MORGANA MALKOVSKI
NEIVA MARLIZA FORTUNATO PLESS
ODETE APARECIDA GUSKI FLORIANO
RAMIRO ILHA MOREIRA FILHO
TATIANE ISABEL BATISTA
VALMOR BINELLO
VINICIOS FERREIRA CARAVIERI
VITOR HOFFMANN PASSERO
ADEMAR STIELER
CAUE GUILHERME PUKALL
GUILHERME JOENCK
JACIR RONI FLORIANO
JEFFERSON HAHN
MELISSA JULIETE MEISEN
ROBERTO JONI STAHNKE
WALFRED HAAG
ANDERSON FRANCISCO PEREIRA
ANDREY ALEXANDRE PEREIRA
ANTONIO GONÇALVES DIAS
CAMILA BEATRIZ TILLMANN
RICHARD VIEIRA CORDEIRO
VINICIUS DO NASCIMENTO LAUS
WERNER KOENIG
WILLIAM GONZAGA DIAS
ALICE HELIA SCHULLE
AMARILDO PINHO
ANDRE SCHEIDEMANTEL
CARLOS ADRIANO KUNZER
CARLOS ALBERTO SCHMIDT
CLAUDEMIR THEIS
CLAUDIO ARANI NUNES
ELENICE SILVA MACEDO COSTA
ELOI BECKER
FELIPE FRANCISCO FORTES
INGRID SANTANA MONTEIRO
IVO OCKNER
JARDEL VICENTE MACHADO
JEAN CARLOS BECINSKI
JOACIR DA SILVA
JONAS LUIZ DE LIMA
LUIZ SERGIO SANTOS CUNHA
MARIA PIRES PRATES
MAURINO LAMIN
NATAL FELIPPI
NIVAEL OLIVEIRA DOS SANTOS
PAULO ROBERTO LEDRA
RAIMARA F. R. CASSIANO
REINALDO THOMSEN
RUBENS STUDNICHA
SEBASTIÃO MARCOS BONET
SERGIO FEUSER
SIDINEI FRARE
VALDIR CRISTOVAO
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FMS
FMS
FMS
FMS
SMDS
SMDS
SMDS
SMDS
SMDS
SMDS
SMDS
SMDS
SMDS
SMDS
SMDS
SMDS
SMDS
SMDS
SMDS
SMA
SMA
SMA
SMA
SMA
SMA
SMA
SMA
SMA
SMP
SMP
SMP
SMP
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SMP
SMUMA
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SMUMA
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SMUMA
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SMUMA
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SMUMA
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SMUMA
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SMUMA
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SMUMA
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SMUMA
SMUMA
SMUMA
SMUMA
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ENFERMEIRA IV
TÉCNICO DE ENFERMAGEM II
TÉCNICA LAB. ANA. CLIN.
BIOQUIMICO II
PSICÓLOGA
DIRETOR DE PROJETOS
EDUCADORA DE ABRIGO
EDUCADOR DE ABRIGO
PSICÓLOGA
EDUCADORA DE ABRIGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL
AUXILIAR DE CRECHE
EDUCADORA DE ABRIGO
EDUCADORA DE ABRIGO
AUXILIAR ADM.
EDUCADOR DE ABRIGO
DIR. DE HAB. E REG. FUNDIÁRIA
EDUCADOR DE ABRIGO
ENGENHEIRO CIVIL
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
MEDICO VETERINÁRIO II
TÉCNICO AGRÍCOLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
TÉCNICO AGRÍCOLA
MÉDICA VETERINÁRIA
INSEMINADOR
TÉCNICO AGRÍCOLA
GER. DE INSP. E ABASTECIMENTO
SUP. SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ENGENHEIRO
COOR. DE MOBILIDADE URBANA
TOPÓGRAFO
ENGENHEIRO
SUPERVISOR DE INFRAESTRUTURA
EDUCADOR DE TRÂNSITO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
CALCETEIRO
FISCAL DE MEIO AMBIENTE
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
FISCAL DE MEIO AMBIENTE
DIR. DE DEFESA CIVIL
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
ENCANADOR
ENCANADOR
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
ENGENHEIRA AMBIENTAL
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
CALCETEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL
FISCAL DE MEIO AMBIENTE
ENCANADOR
DIR. DE URB. E MEIO AMBIENTE
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
PEDREIRO
DIRETOR DE OPERAÇÕES
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BIANCA DE SOUZA

FIC

RECEPCIONISTA

CAIO F. M. DE OLIVEIRA

FIC

PROF. DE TEC. VOCAL

CIDINEI ZANELATO

FIC

JARDINEIRO

CLEITON MARLON MAY

FIC

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

DANIELI GRACIOLLI

FIC

GER. DE ESPAÇO CULTURAL

ELAINE PICKLER MOSER

FIC

ASSIST. ADM./FINANCEIRO

GUILHERME DUARTE DORNELLES

FIC

AUX. SERVIÇOS ADM.

LETICIA MICHALACK

FIC

GER. DE AÇÃO CULTURAL

LUIZ ALBERTO DA SILVA SOUSA

FIC

AUX. SERVIÇOS ADM.

LUIZ C. S. T. DE MELO ALTENBURG

FIC

HISTORIADOR

MARCOS ALEXANDRE DE LIZ

FIC

DIR. ARTÍSTICO CULTURAL

MARLI WESTPHAL MENEGAZZI

FIC

DIRETORA-PRESIDENTE

PAULO H. TADEU LIRA

FIC

PROF. DE VIOLINO E VIOLA

PAULO SERGIO METZNER

FIC

PEDREIRO

SAMANTA FARIAS DA SILVA

FIC

PROFESSORA DE DANÇA

THIAGO CAMPI SPERB

FIC

AUX. PAT. HISTÓRICO

ADALBERTO S. CASTELLAIN FILHO

FME

PROFESSOR

ADEMIR PACKER

FME

DIRETOR-PRESIDENTE

ALCEMIR PISETTA

FME

PROFESSOR

ATENIR PAULO RIBEIRO

FME

SUP. DE PROG. ESPORTIVOS

BEATRIZ EWALD

FME

SUP. DE DIV. TEC. ESPORTIVA

CEZAR GIOVANI MICHELS

FME

DIR. EVENTOS ESPORTIVOS

IVAN BRUNO MAZIERO

FME

DIR. ESPORTE E LAZER

RODRIGO SIEMANN DA ROSA

FME

PROFESSOR

RUY ALEXANDRE PAULI

FME

PROFESSOR

ANDREA DE SOUZA

SMED

PROFESSORA

PRISCILA ELAINE EHRAT CARDOZO

SMED

PEDAGOGA

SHIRLEI CAVILIA CANILOTTI

SMED

DIRETORA DE ART. PEDAGÓGICA

BRUNA DEODANA FERRARI

SMED

PROFESSORA

LUCIANE DANIELE PACKER

SMED

ORIENTADORA EDUCACIONAL

JESLEY DO ROCIO LECHINBOSKI

SMED

NUTRICIONISTA

ALINE FESTEWIG

SMED

AUXILIAR DE CRECHE

JAIRO GEBIEN

SMED

SECRETÁRIO MUNICIPAL

CLARICE INES MAIOCHI HINSCHING

SMED

MONITORA DE CRECHE

PATRICIA BLUNCK

SMED

SUPERVISORA DE APOIO ESCOLAR

DANIEL DIAS DE MORAES

SMED

PEDREIRO

MARCIANO SCHEITZ

SMED

PROFESSOR

SHIRLLEY DE A. T. LUEDERS

SMED

FONOAUDIÓLOGA

LORENA OSTROWSKI

SMED

ORIENTADORA EDUCACIONAL

TALLES FILIPE DOLBERTH

SMED

ELETRICISTA

FABRICIO JOSE BARBOSA

SMED

ARQUITETO

RAQUEL NAGEL

SMED

PROFESSORA

CAMILA KLUG OLIVEIRA

SMED

PROFESSORA

ANGELA MARIA KLEMANN

SMED

PROFESSORA

MARINEUSA DA CUNHA DE SA

SMED

PROFESSORA

VERIDIANA SIMETTE GRABAS

SMED

PSICÓLOGA

MARISTELA MICHELS WELTER

SMED

PSICOPEDAGOGA

SABRINA LANCE

SMED

PROFESSORA

ELKE PETERS DALLABRIDA

SMED

DIRETORA DE ENSINO

CAMILA DO AMARAL

SMED

AUXILIAR DE CRECHE

JANE MARY MACEDO

SMED

PROFESSORA
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CLEITON NESPOLO

SMED

AUXILIAR DE CRECHE

THICIANA POLTRONIERI NOCETTI

SMED

PROFESSORA

LEILA DAIANA MARTINA

SMED

PSICOPEDAGOGA

ALTAIR NOGUEIRA

SMED

CARPINTEIRO

SHEILA MILENE GEBIEN VARGAS

SMED

MONITORA DE CRECHE

THAISE DE ESPINDOLA IMME

SMED

AUXILIAR DE CRECHE
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PORTARIA 147/2021

Publicação Nº 3359368

PORTARIA Nº 147/21
De 20 de outubro de 2021
DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE TERAPIA OCUPACIONAL NO SERVIÇO DE
ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE (SAIS)
André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais, de acordo com artigo 92, inciso VIII da Lei Orgânica
do Município, Decreto Municipal nº 72/2018 e demais dispositivos legais em vigor,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica homologado o PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE TERAPIA OCUPACIONAL NO
SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE (SAIS), parte integrante desta Portaria para efeitos legais.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 09 de agosto de 2021, revogando a Portaria
111/2021.
Município de Indaial, em 20 de outubro de 2021.
André Luiz Moser
Prefeito
Cumpra-se.
Tipo de Documento

POP – Procedimento Operacional Padrão

– Página 2/10

Título do Documento

Implantação do setor de Terapia Ocupacional no Serviço de
Atendimento Integral à Saúde (SAIS)

Emissão: 02/06/2021
Versão: 02

Próxima Revisão:

1 DELIMITAÇÃO
O setor de Terapia Ocupacional do Serviço de Atendimento Integral à Saúde (SAIS) visa atender usuários de 0 a 18 anos de idade com
diagnóstico de Transtornos Globais do Desenvolvimento (CID10 F84), que não tenham acesso a outras instituições públicas de atendimento
e que apresentem demanda do serviço de Terapia Ocupacional.
2 OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL
Promover a independência e autonomia do usuário no desempenho de suas ocupações, que envolvem as atividades de vida diária (AVD),
atividades instrumentais de vida diária (AIVD), educação, brincar e participação social.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
·
·
·
·
·
·

Favorecer a integração sensorial do usuário;
Otimizar a consciência corporal;
Proporcionar meios de interação social;
Facilitar funções executivas e de planejamento para realização das AVD, AIVD, brincar e na interação social;
Incitar habilidades motoras finas para realização das AVD e AIVD;
Orientar familiares e/ou cuidadores para favorecer a generalização das habilidades aprendidas.

3 JUSTIFICATIVA
O direito universal à saúde, consolidado a partir do Sistema Único de Saúde (SUS), possibilitou a incorporação das necessidades das Pessoas
com Deficiência (PcD) às políticas públicas de saúde. Porém, historicamente, a maioria das iniciativas no campo da atenção à saúde voltada
a esse público tem sido isolada e em desacordo com os princípios de integralidade, equidade e acesso qualificado e universal à saúde, não
promovendo uma articulação consistente entre os pontos e níveis de atenção à saúde, resultando em atenção fragmentada e pouco eficaz.
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Mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo apresentam algum tipo de deficiência, sendo que cerca de 200 milhões experimentam
dificuldades funcionais consideráveis. De acordo com o Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010,
23,9% da população brasileira declarou possuir algum tipo de deficiência.
Assim, tem-se o desafio de concretizar uma política pública capaz de responder de modo ampliado às necessidades de saúde dessa população, que articule os distintos níveis de atenção, visando à integralidade por meio de cuidado em rede que atravesse os diversos serviços
de saúde, implicando conexões e comunicações fundamentais para o bom desempenho do SUS.
Para isso, o cuidado às pessoas com deficiência deve ser pensado em Redes de Atenção à Saúde (RAS) em função das necessidades da
população, das demandas regionais e dos arranjos territoriais, permitindo que a atenção em saúde esteja focada na realidade do território
e que dê sustentação a projetos terapêuticos singulares, ampliando as possibilidades de equidade e de cuidado integral a estas pessoas.
Para que ocorra a promoção da acessibilidade e inclusão social, é de fundamental importância que as instituições de saúde disponham de
acesso físico e adaptações ambientais adequadas à pessoa com deficiência. Também é necessário que essas instituições forneçam ajudas
técnicas que são produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados ou especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida.
O Serviço de Atendimento Integral à Saúde (SAIS) tem como objetivo oferecer atendimento de saúde de qualidade e abrangente aos usuários. Dentro deste serviço se encontra o setor de Terapia Ocupacional, que trabalhará com enfoque na criança e adolescente com déficit
nos afazeres básicos para uma vida em sociedade de maneira saudável e funcional, envolvendo todo o ciclo familiar do usuário para que
os ganhos sejam efetivos no cotidiano.
Também a de se pensar, que muitas vezes a família, devido ao cuidado especial que o usuário exige, passa por uma desestruturação familiar
que influência a rotina e a qualidade de vida de todos os membros. Por isso, o serviço abrange todo o ambiente, com a maior independência
e autonomia do usuário a vida de todos ao redor muda positivamente.
O terapeuta ocupacional utiliza uma abordagem holística no programa de intervenção, busca analisar os fatores cognitivo, motor, social,
sensorial e emocional do indivíduo e como eles interferem na funcionalidade dentro do contexto que o usuário está inserido. Tem um olhar
para além da deficiência e de suas limitações, procurando ressaltar as potencialidades com a utilização da ocupação humana como meio
terapêutico.
Sendo assim, o serviço visa abranger o atendimento nas áreas de conhecimento do terapeuta ocupacional e qualificar a assistência integral ao
usuário. A atenção integral compreende ações de promoção, prevenção, assistência, reabilitação e manutenção da saúde. A porta de entrada
da PcD no SUS é pela atenção básica (AB) e a atenção à família da PcD configura medida essencial para um atendimento completo e eficaz.
4 POPULAÇÃO ALVO
A população alvo desse serviço são crianças e adolescentes com atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor e/ou sensorial que
influenciam diretamente na capacidade de desempenhar AVD e AIVD nos ambientes que o usuário frequenta, prejudicando assim suas
ocupações na educação, no brincar e na interação social.
A porta de entrada é através do encaminhamento dos profissionais da saúde da AB
- Estratégia Saúde da Família ou da atenção especializada por intermédio do Sistema Nacional de Regulação (SISREG). No encaminhamento
necessita conter em quais ocupações o usuário apresenta dificuldades.
O terapeuta ocupacional responsável que analisar os encaminhamentos poderá inserir o usuário na lista com classificação de prioridade
ou devolvê-lo ao profissional solicitante se não encaixar-se na população alvo do serviço, ou ainda se necessite de mais informações para
realizar a regulação.
A priorização de atendimento será realizada pelo terapeuta ocupacional responsável durante a regulação por meio da análise da descrição
enviada no encaminhamento. Seguem critérios de priorização do serviço:
Prioridade 1 Urgência
Usuário com comportamento autoagressivo ou
heteroagressivo devido distúrbio sensorial e
emocional.
Usuário de 7 a 12 anos com atraso geral na
aprendizagem e com parecer de urgência de
equipe multiprofissional de educação e/ou de
saúde.

Prioridade 2 Não Urgente
Prioridade 3 Eletivos
Usuário de 0 a 5 anos que apresenta atraso significativo
Usuário com diagnóstico de TDAH, CID
em mais de 3 áreas do desenvolvimento (exceto se caracF90.
terizar como público-alvo da APAE).
Usuário de 6 a 18 anos completados com diagnostico de
Transtorno do Espectro Autista, CID F84, nível 1 ou 2.

Usuário de 9 a 18 anos completos com
diagnóstico de paralisia cerebral, CID
G80.

Usuário acolhido no Abrigo Municipal Ademar
Keuneck, conforme legislação municipal.

Usuário de 6 a 8 anos com diagnóstico de paralisia cerebral, CID G80.

Demais usuários encaminhados que
correspondam a população alvo deste
serviço, mas que não se encaixam aos
critérios das prioridades 1 e 2.

Usuário com ordem judicial para atendimento de
Terapia Ocupacional e que se encaixe ao serviço.

Usuário com doenças neurodegenerativas.

-

5
LOCAL DE REALIZAÇÃO
Os serviços serão realizados na sede do setor de Terapia Ocupacional, que se encontra no Serviço de Atendimento Integral à Saúde (SAIS),
localizado na rua Leobeto Leal, 155, Tapajós, Indaial-SC.
Os atendimentos serão realizados em consultórios fechados para maior adequação ambiental, privacidade e enfoque aos objetivos traçados.
Por ventura, pode ocorrer atendimentos em locais abertos, com o intuito de graduar os estímulos e praticar o que foi treinado em consultório
em ambiente não controlado.
Se for observada a necessidade poderá ser realizada visita domiciliar e escolar do usuário, com o objetivo de analisar as demandas apresentadas no contexto real do usuário.
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 864

6 METODOLOGIA DE TRABALHO
O serviço de Terapia Ocupacional constitui inicialmente no encaminhamento e regulação, primeira sessão e avaliação do usuário, sequência
do tratamento e alta do serviço com encaminhamento para AB, ou se observar necessidade que o usuário ainda apresenta demandas a
serem trabalhadas voltará a fila de espera do setor.
A regulação será realizada via SISREG baseado nas informações enviadas com o encaminhamento da AB.
O primeiro contato com o usuário será na avaliação e primeira sessão, na qual ocorre a preparação do setting terapêutico de acordo com
a idade e diagnóstico dos usuários, sendo está uma estratégia que proporciona um acolhimento ao mesmo, pois o ambiente pensado para
cada um é singular. O setting terapêutico é a apropriação que o terapeuta ocupacional faz de um lugar existencial, corporal e conceitual,
para atender e acolher o outro, e de todas as formas vinculares, que atravessem os atendimentos. (CAVALCANTI, 2007, p.31)
A avaliação consiste na entrevista, na observação, em avaliações padronizadas, não padronizadas, na revisão de prontuário e na colaboração de outros profissionais (SANTOS, 2011).
Dentro das avaliações padronizadas, se necessário, poderá ser utilizado o Denver II, que tem como objetivo mensurar o desenvolvimento
infantil nas áreas: pessoal social, motor fino adaptativo, linguagem e motor grosso em crianças de 0 a 6 anos.
Após a avaliação serão delimitados os objetivos de tratamento do usuário junto com a família e/ou cuidadores, dependendo do caso e se
houver necessidade será utilizado o método terapêutico Goal Attainment Scaling (GAS) para facilitar nessa etapa, já que o método visa
traçar metas de maneira específica, mensurável, atingível, relevante e dentro do tempo proposto.
O serviço prevê 40 sessões ou 6 meses de tratamento, sendo uma ou duas sessões semanais. Nos casos com diagnóstico de autismo infantil
ou autismo atípico (F84.0 ou F84.1) o usuário terá direito a duas sessões semanais com 6 meses de duração, devido à dificuldade na área
de interação social, favorecendo assim o vínculo terapeuta-usuário.
As sessões têm duração de 40 minutos, devido ao tempo estimado para organização do setting terapêutico, realizar a acolhida do usuário,
adequação postural, preparação para a atividade e as orientações ao usuário, familiares e/ou cuidadores.
Como recursos serão utilizados equipamentos, materiais, figuras, brinquedos, jogos e métodos teóricos do terapeuta. Nos casos que for
analisado que há déficit na integração sensorial os recursos sensoriais serão inseridos nas sessões, alternando com o brincar funcional e
utilização de materiais concretos. Já se for observado um desempenho insatisfatório na realização de uma AVD específica, será utilizado
o treino da atividade e/ou a habilitação de habilidades necessárias para executar a atividade, como a coordenação motora fina e grossa,
entre outras. O brincar também é um recurso terapêutico utilizado, já que é a maneira como a criança aprende e se desenvolve, onde acaba
praticando as habilidades indispensáveis para desempenhar as AVD e AIVD.
O terapeuta ocupacional é responsável por registrar as evoluções dos usuários no sistema IDS. Será reservado, pelo menos trinta minutos
diários na carga horária do terapeuta ocupacional responsável para o registro.
Ao final do tratamento haverá uma devolutiva a família e/ou cuidadores, elucidando os resultados alcançados e passando orientações se
for necessário.
7 CRONOGRAMA
Objetivos específicos

Favorecer a integração sensorial do usuário;

Otimizar a consciência corporal;

Fomentar meios de interação social;

Facilitar funções executivas e de planejamento
para realização das AVD, AIVD, brincar e na
interação social;

Incitar habilidades motoras finas para realização
das AVD e AIVD;
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Atividades
Período
- Exploração tátil através de brincadeiras que
ofereçam texturas e materiais diferentes;
- Utilização de equipamentos que proporcione a
Por tempo indeterminado.
estimulação vestibular e proprioceptiva;
- Brincadeiras que ofereçam a estimulação visual,
auditiva e olfativa.
- Usufruir de brincadeiras e jogos que proporcione a exploração do corpo no espaço e seu
reconhecimento;
- Utilização de equipamentos que proporcione a
Por tempo indeterminado.
estimulação proprioceptiva;
- Estimulação tátil com texturas variadas;
- Brincadeiras de faz de conta com bonecos ou
fantoches.
- Uso terapêutico de si durante as atividades
buscando a interação com o usuário;
- Empregar jogos que facilitem o reconhecimento
do próximo;
Por tempo indeterminado.
- Brincadeiras de faz de conta que envolvam a
comunicação expressiva;
- Utilização de fantoches e contação de histórias
que englobe a comunicação verbal;
- Jogos e brincadeiras que provoquem o uso do
planejamento, resolução de problemas, memória
de trabalho e adaptabilidade;
Por tempo indeterminado.
- Realização de atividades de AVD que estimule
as funções executivas.
- Desempenhar atividades de desenho, escrita,
recorte e cola;
- Exploração manual de tarefas e brincadeiras que Por tempo indeterminado.
exijam coordenação motora fina;
- Treino específico de AVD;
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Proporcionar a maior independência e autonomia do usuário nas AVD e AIVD, respeitando
sua faixa etária de desenvolvimento e questões
socioculturais do contexto familiar;

Orientar familiares e/ou cuidadores para favorecer a generalização das habilidades aprendidas.
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- Estimular habilidades cognitivas, motoras,
emocionais, sociais e sensoriais necessárias para
a realização das AVD e AIVD;
Por tempo indeterminado.
- Nortear os pais e/ou responsáveis no
uso de estratégias para o melhor desempenho do
usuário nas AVD e AIVD no cotidiano.
- Momentos de trocas de informação entre terapeuta e família e/ou cuidadores;
- Após visita domiciliar e escolar, conduzir mediPor tempo indeterminado.
das sobre adaptação ambiental e de rotina;
- Orientações de atividades e condutas a serem
realizadas com o usuário;
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PORTARIAS RH 2747/21

Data: 02/06/2021 Data: 05/08/2021

Data: 05/08/2021

Data: 05/08/2021
Data: 05/08/2021

Publicação Nº 3358640

PORTARIA Nº 2747/21
De 20 de outubro de 2021
Exonera /
Elisabeth de Andrade Germer
ANDRÉ LUIZ MOSER, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais, de acordo com artigo 92, inciso VIII da Lei Orgânica
do Município, Lei Complementar nº 105/10, artigo 37, inciso I e demais dispositivos legais em vigor e considerando pedido de exoneração
confeccionado pela servidora em 20 de outubro de 2021, RESOLVE:
Exonerar a pedido da servidora Elisabeth de Andrade Germer, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, do quadro de pessoal desta
Prefeitura, a partir de 20 de outubro de 2021.
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Prefeitura Municipal de Indaial, em 20 de outubro de 2021.
ANDRÉ LUIZ MOSER
Prefeito
SÍLVIO CÉSAR DA SILVA
Secretário de Administração e Finanças
JOSILENE DARUGNA
Diretora de Gestão de Pessoal

PORTARIAS RH 2748/21

Publicação Nº 3358641

PORTARIA Nº2748/21
De 20 de outubro de 2021
Declara vacância do cargo de Assistente Administrativo – 40H
ANDRÉ LUIZ MOSER, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais, de acordo com artigo 92, inciso VIII da Lei Orgânica
do Município, Lei Complementar nº 105/10, artigo 36, inciso I e demais dispositivos legais em vigor e conforme portaria nº 2747/21 de 20
de outubro de 2021, RESOLVE:
Declarar vago, a partir de 20 de outubro de 2021, o cargo de Assistente Administrativo – 40H, em virtude de pedido de exoneração, da
servidora Elisabeth de Andrade Germer – Mat. nº 823902-01.
Prefeitura Municipal de Indaial, em 20 de outubro de 2021.
ANDRÉ LUIZ MOSER
Prefeito
JOSILENE DARUGNA
Diretora de Gestão de Pessoal

PORTARIAS RH 2749/21

Publicação Nº 3358861

PORTARIA Nº 2749/21
de 20 de outubro de 2021
Nomeia para provimento de cargo em caráter temporário/Médico Infectologista-10h/Processo Seletivo 12/2021 / Fernanda Arns de Castro.
ANDRÉ LUIZ MOSER, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais de acordo com artigo 92, inciso VIII da Lei Orgânica do Município, artigo 13 da Lei Complementar nº 105/10, Art. 37, Inciso IX da CF, Lei Municipal 2.317/94 e alterações, Lei 4.724/12,
e, considerando resultado do Processo Seletivo nº 012/2021, homologado pelo Decreto nº 4044,21, e considerando Comunicação Interna
040/2021/COORD AE de 15/10/2021, RESOLVE:
Nomear para contratação por tempo determinado, sob o Regime Jurídico Especial Administrativo previsto na Lei Municipal 4.724/12, no
cargo de Médico Infectologista - 10h, Fernanda Arns de Castro, classificada em 1º lugar no Processo Seletivo 012/2021.
Prefeitura de Indaial, em 20 de outubro de 2021.
ANDRÉ LUIZ MOSER
Prefeito

PORTARIAS RH 2750/21

Publicação Nº 3358862

PORTARIA Nº 2750/21
de 20 de outubro de 2021
Nomeia para provimento de cargo em caráter temporário/Médico Psiquiatra-10h/Processo Seletivo 12/2021 / Andréia de Sousa Silva Albuquerque.
ANDRÉ LUIZ MOSER, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais de acordo com artigo 92, inciso VIII da Lei Orgânica do Município, artigo 13 da Lei Complementar nº 105/10, Art. 37, Inciso IX da CF, Lei Municipal 2.317/94 e alterações, Lei 4.724/12,
e, considerando resultado do Processo Seletivo nº 012/2021, homologado pelo Decreto nº 4044,21, e considerando Comunicação Interna
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040/2021/COORD AE de 15/10/2021, RESOLVE:
Nomear para contratação por tempo determinado, sob o Regime Jurídico Especial Administrativo previsto na Lei Municipal 4.724/12, no
cargo de Médico Psiquiatra - 10h, Andréia de Sousa Silva Albuquerque, classificada em 1º lugar no Processo Seletivo 012/2021.
Prefeitura de Indaial, em 20 de outubro de 2021.
ANDRÉ LUIZ MOSER
Prefeito

PORTARIAS RH 2751/21

Publicação Nº 3358863

PORTARIA Nº 2751/21
de 20 de outubro de 2021
Nomeia para provimento de cargo em caráter temporário/Técnico de Análises Clínicas 40 h/s/Processo Seletivo 12/2021 / Ana Paula Rudolf
ANDRÉ LUIZ MOSER, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais de acordo com artigo 92, inciso VIII da Lei Orgânica do Município, artigo 13 da Lei Complementar nº 105/10, Art. 37, Inciso IX da CF, Lei Municipal 2.317/94 e alterações, Lei 4.724/12,
e, considerando resultado do Processo Seletivo nº 012/2021, homologado pelo Decreto nº 4044,21, e considerando Comunicação Interna
040/2021/COORD AE de 15/10/2021, RESOLVE:
Nomear para contratação por tempo determinado, sob o Regime Jurídico Especial Administrativo previsto na Lei Municipal 4.724/12, no
cargo de Técnico de Análises Clínicas 40h/s, Ana Paula Rudolf, classificada em 1º lugar no Processo Seletivo 012/2021.
Prefeitura de Indaial, em 20 de outubro de 2021.
ANDRÉ LUIZ MOSER
Prefeito

TERMO ADITIVO Nº 008 AO CONTRATO Nº 192/2017

Publicação Nº 3359578

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B62FBEBD3955748A047E78237EB20AFD25927986

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO nº 008 AO CONTRATO Nº 192/2017.
CONTRATADA: KARLA FELICIO DUVE
CPF: 025.136.119-50
OBJETO DO ADITIVO: visa a prorrogação por mais 12 (doze) meses, bem como a concessão de reajuste contratual.
PRAZO: 21 de outubro de 2021 a 20 de outubro de 2022.
VALOR: R$ 31.119,48
DATA DA ASSINATURA: 20/10/2021.
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HOMOLOGAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2021 - VALE EUROPEU PUBLICIDADE E PROPAGANDA
LTDA ME

Publicação Nº 3358977

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Licitatório: 21/00000057
Licitação: Inexigibilidade 1/2021
Tendo em vista a decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitações, nomeados através do Decreto nº 3790/2021, consoante Termo de
Adjudicação em anexo.
Homologo
Nesta data, considerando credenciado para a execução do objeto da Inexigibilidade nº. 1/2021, o(s) participante(s):

370444

VALE EUROPEU PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA ME

Sem lote
Item Produto

Unidade Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

3

Radiodifusão - 30 segundos

UNIDADE

1.800

R$57,15

R$102.870,00

4

Radiodifusão - 60 segundos

UNIDADE

900

R$108,51

R$97.659,00

Total do Fornecedor:

R$200.529,00

Total da Homologação:

R$200.529,00

Indaial,20 de outubro de 2021.

MANOEL FELIPE BOAVENTURA
Secretário de Governo
CPF: 052.453.819-07
Assinado Digitalmente
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Câmara Municipal
EXTRATO - PROCESSO LICITATÓRIO N° 28/2021 - TERMO DE DISPENSA N° 21/2021

Publicação Nº 3358653

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
A Câmara Municipal de Indaial torna público:
Dispensa de Licitação n° 021/2021.
Objeto: Seguro de veículo oficial da Câmara de Vereadores de Indaial.
Contratada: GENTE SEGURADORA S.A.
Valor: R$1.221,76 (um mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta e seis centavos).
Data: 20/10/2021.
Prazo: A apólice deverá ser emitida em até 30 (trinta) dias a contar do recebimento da nota de empenho. O prazo de vigência do seguro
será de 12 (doze) meses a partir das 24 horas do dia 22/10/2021 até às 24 horas do dia 22/10/2022.
Vencimento: 22/10/2022.
Base legal: Artigo 24, II, da Lei n° 8.666/93 c/c Decreto Federal n° 9.412/2018.
Flávio Augusto Ferri Molinari
Presidente da Mesa Diretora
Câmara Municipal de Indaial
O documento original encontra-se disponível para consulta na unidade demandante desta publicação.

EXTRATO - PROCESSO LICITATÓRIO N° 29/2021 - TERMO DE DISPENSA N° 22/2021

Publicação Nº 3358658

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
A Câmara Municipal de Indaial torna público:
Dispensa de Licitação n° 022/2021.
Objeto: Seguro para o prédio da Câmara de Vereadores de Indaial.
Contratada: SOMPO SEGUROS S.A.
Valor: R$922,22 (novecentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos).
Data: 20/10/2021.
Prazo: A apólice deverá ser emitida em até 30 (trinta) dias a contar do recebimento da nota de empenho. O prazo de vigência do seguro
será de 12 (doze) meses a partir das 24 horas do dia 23/10/2021 até às 24 horas do dia 23/10/2022.
Vencimento: 23/10/2022.
Base legal: Artigo 24, II, da Lei n° 8.666/93 c/c Decreto Federal n° 9.412/2018.
Flávio Augusto Ferri Molinari
Presidente da Mesa Diretora
Câmara Municipal de Indaial
O documento original encontra-se disponível para consulta na unidade demandante desta publicação.
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RESOLUÇÃO 07/2021

Publicação Nº 3359234

Resolução Nº 7/21

Altera dispositivos da Resolução nº 19, de 15 de
dezembro de 2020, e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Flávio Augusto Ferri Molinari,
Presidente da Mesa Diretora, promulgo a seguinte Resolução:
Art. 1º O caput do art. 1º da Resolução nº 19, de 15 de dezembro de 2020, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° Enquanto perdurar a situação de emergência declarada no Município por
meio do Decreto n° 2.128, de 24 de março de 2020, o horário de expediente do
Poder Legislativo para atendimento ao público em geral será das 7h às 19h, e
poderá ainda adotar uma ou mais das seguintes medidas administrativas:”
Art. 2º A alínea “a” do inciso I e a alínea “a” do inciso II do art. 1º da Resolução nº 19,
de 2020, passam a vigorar com a seguinte redação:
“I - ...........................................................................................
a) turnos de expediente, compreendido das 7h às 13h e das 13h às 19h;
II - ............................................................................................
a) caso a atividade a ser desenvolvida necessite de mais de 1 (um) servidor
ao mesmo tempo em cada ambiente, deverão estes manter a distânica
mínima entre eles de 1 (um) metro;”
Art. 3° Ficam suprimidos o inciso IV do art. 1º e o inciso II e parágrafo único do art. 5º
da Resolução nº 19, de 2020.
Art. 4º O art. 6º da Resolução nº 19, de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º Fica obrigatória a utilização de máscaras de proteção individual, nas
dependências da Câmara, atentando-se ao regramento estabelecido
nos âmbitos
Resolução
n° 7/2021
estadual e municipal.”
Art. 5º Acrescenta-se o art. 6º-A na Resolução nº 19, de 2020.
“Art. 6º-A. Ficam obrigatórios os cuidados não farmacológicos, como constante
higienização das mãos, distanciamento social, isolamento, uso de solução alcoólica
70% (setenta por cento), etiqueta da tosse, limpeza e ventilação dos ambientes.”
Art. 6° Fica revogada a Resolução n° 4, de 14 de abril de 2020.
Art. 7° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 19 de outubro de 2021.

Flávio Augusto Ferri Molinari
Presidente da Mesa

Diogo de Pinho
1º Secretário

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 871

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO 28/2021 - TERMO DE DISPENSA
21/2021

Publicação Nº 3358655

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Nesta data, tendo em vista que que estão preenchidos os requisitos legais e de mérito, homologo o Processo Licitatório nº 028/2021 – Termo de Dispensa nº 021/2021 e adjudico à GENTE SEGURADORA SA, inscrita no CNPJ sob o nº 90.180.605/0001-02, o objeto do presente
processo, no valor de R$1.221,76 (um mil, duzentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos).
Publique-se.
Indaial (SC), 20 de outubro de 2021.
Flávio Augusto Ferri Molinari
Presidente da Mesa Diretora
Câmara Municipal de Indaial

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO 29/2021 - TERMO DE DISPENSA
22/2021

Publicação Nº 3358659

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Nesta data, tendo em vista que que estão preenchidos os requisitos legais e de mérito, homologo o Processo Licitatório nº 029/2021 –
Termo de Dispensa nº 022/2021 e adjudico à SOMPO SEGUROS S.A., inscrita no CNPJ sob o Nº 61.383.493/0001-80, o objeto do presente
processo, no valor de R$922,22 (novecentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos).
Publique-se.
Indaial (SC), 21 de outubro de 2021.
Flávio Augusto Ferri Molinari
Presidente da Mesa Diretora
Câmara Municipal de Indaial
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Iomerê
Prefeitura
PORTARIA 3872/21

Publicação Nº 3358360

PORTARIA N° 3872 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021
Exonera por Aposentadoria Servidora Pública Municipal
A PREFEITA MUNICIPAL DE IOMERÊ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei :
RESOLVE
Art. 1º Exonerar, por aposentadoria, a servidora ODETE PEROSA, do cargo Efetivo de Faxineira, a partir de 20 de outubro de 2021
Art. 2ºEsta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade a publicação no Diário Oficial dos Municípios –
DOM, nos termos da Lei 524/2009.
GABINETE DA PREFEITA
Iomerê, 20 de outubro de 2021.
LUCI PERETTI
Prefeita Municipal
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Ipira
Prefeitura
4TAC121/2020

Publicação Nº 3359110

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2020 – PMI
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020 – PMI
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2020 - PMI
CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PONTE EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO NA RUA EDMUNDO
WOLFART, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA E A
EMPRESA CONSTRUTORA DECA LTDA - EPP, NA
FORMA ABAIXO:
Pelo presente instrumento, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ-MF sob o n 83.814.260/0001-65, com sede
administrativa na Rua 15 de agosto, nº 342, Centro, nesta cidade, Estado de Santa Catarina, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Marcelo Baldissera, portador da Cédula de
Identidade RG nº 5914999 SSP e inscrito no CPF/MF sob o nº 088.073.729-83, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, a empresa CONSTRUTORA DECA
LTDA - EPP, com sede na Rua Pascoal Cortellini, 181 D, Quedas do Palmital, na cidade de
Chapecó SC, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 05.581.992/0001-01, neste ato representada pelo seu
Sócio Administrador, Sr. Darcy Eduardo Coninck de Almeida Pedroso, portador da Cédula de
Identidade RG nº 459.949 SESP e inscrito no CPF-MF sob o nº 345.618.629-00, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o
presente termo, cuja celebração foi autorizada de acordo com o processo de licitação modalidade
Tomada de Preços nº 008/2020 – PMI, e que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
e alterações posteriores, atendidas as cláusulas a seguir enunciadas:
Considerando: A solicitação da Empresa para prorrogar o prazo de vigência da obra em 20 (vinte)
dias; o qual foi aceito pelo engenheiro que acompanha a obra, nos termos do despacho que consta
nos autos;
Considerando: A necessidade em aditar o contrato em virtude de maior vigência.
Considerando: As disposições legais previstas no art. 65 da Lei Federal nº. 8666/93;
Resolve-se: Aditar o Contrato Administrativo nº 121/2020, para alterar o item 3.1 da Clausula
Terceira que trata da vigência em mais 20 (vinte) dias.

4º Termo Aditivo ao Contrato 121-2020 – Construtora Deca _19-10-2021
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITAMENTO
1. O presente termo aditivo tem por objetivo alterar o item 3.1 da Clausula Terceira, que
passa a vigorar com a seguinte redação;
3.1. O presente Contrato terá vigência de 335 (trezentos e trinta e cinco) dias
consecutivos, contados a partir da data de assinatura.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS
2. As demais cláusulas do contrato original, não alteradas pelo presente, permanecem em
pleno vigor.

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo em
03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes
contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.
Ipira, SC, 20 de outubro de 2.021.

Marcelo Baldissera
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

CONSTRUTORA DECA LTDA - EPP
Sócio Administrador: Darcy Eduardo
Coninck de Almeida Pedroso
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: Carine Mineiro
CPF: 099.642.689-20

Nome: Cristiane Ferri
CPF: 098.633.269-09

4º Termo Aditivo ao Contrato 121-2020 – Construtora Deca _19-10-2021
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Ipumirim
Prefeitura
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2021 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 93/2021/PM
MUNICÍPIO DE IPUMIRIM
Estado de Santa Catarina
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2021
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 93/2021

Publicação Nº 3358984

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A80FFE294F8004712E99F8CAA064466BD41FF2C0

HILARIO REFFATTI - PREFEITO MUNICIPAL torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, REGISTRO DE PREÇOS
através de Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, na forma da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e 8.666/93 de 21 de junho
de 199, com entrega dos envelopes fixada para às 8h45min horas do dia 04/11/2021, e abertura prevista para às 9h00 do dia 04/11/2021.
Objeto da licitação: Formação de registro de preços, para contratação de serviço de horas Máquinas, para prestação de serviços conforme
a legislação municipal, lei ordinária 1.811/2017 e para manutenção da malha viária do Município de Ipumirim-SC, conforme descrição do
anexo II e Termo de Referência anexo III do edital, para a formação de REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE PARA 12 (DOZE) MESES
para eventuais e futuras aquisições. O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico www.ipumirim.sc.gov.br, (link: Transparência ->
Licitações, clicando sobre a respectiva modalidade dessa licitação). Possíveis alterações, suspensão, revogação ou anulação do edital, serão
disponibilizadas no mesmo endereço eletrônico, cabendo a licitante interessada acompanhar a situação da licitação. Demais esclarecimentos e informações, poderão ser obtidas junto ao setor de licitações e contratos, no prédio da Prefeitura Municipal, cidade e município de
Ipumirim - SC, telefones (49) 3438-3422 ou (49) 3438.3429, das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas em dias considerados úteis.
Ipumirim - SC, 20/10/2021
HILARIO REFFATTI
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2021 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 94/2021
MUNICÍPIO DE IPUMIRIM
Estado de Santa Catarina
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2021
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 94/2021

Publicação Nº 3359533

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 74CAD700FECA88BB65024FE22918234F13582E53

HILARIO REFFATTI - PREFEITO MUNICIPAL torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, Licitação na modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL, na forma da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com entrega dos envelopes
fixada para às 13h45min do dia 04/11/2021, e abertura prevista para às 14h00 do dia 04/11/2021. Objeto da licitação: a contratação de
empresa com profissionais especializados, para capacitações da rede e usuário dos serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social
e Habitação e CRAS – Centro de Referencia da Assistência Social, conforme descrição do anexo II e Termo de Referência do anexo III do
edital. O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico www.ipumirim.sc.gov.br, (link: Governo -> licitações, clicando sobre a respectiva
modalidade dessa licitação). Possíveis alterações, suspensão, revogação ou anulação do edital, serão disponibilizadas no mesmo endereço
eletrônico, cabendo a licitante interessada acompanhar a situação da licitação. Demais esclarecimentos e informações, poderão ser obtidas
junto ao setor de licitações e contratos, no prédio da Prefeitura Municipal, cidade e município de Ipumirim - SC, telefones (49) 3438-3422
ou (49) 3438.3429, das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas em dias considerados úteis.
Ipumirim - SC, 20/10/2021
HILARIO REFFATTI
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL MATRÍCULA

Publicação Nº 3359505

EDITAL Nº 044/2021
ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA A MATRÍCULA E RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE IPUMIRIM/SC AO ANO LETIVO DE 2022.
A Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, no uso de suas atribuições legais e com aprovação do Conselho Municipal de Educação, torna público o presente Edital, que estabelece as diretrizes para o processo de matrícula e
renovação de matrícula de alunos da Educação Básica da Rede Municipal de ensino para o ano letivo de 2022.
1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1 Com fundamento na Constituição Federal/88, nas Emendas Constitucionais nº 53/2006 e 59/2009, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394/96, nas Leis Federais nº 11.114/05 e nº 11.274/06 que dispõe a duração do ensino fundamental a partir
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dos 6 (seis) anos de idade, na Lei nº 1.246/2002 que cria o Sistema Municipal de Ensino, na Lei nº 8069/90 que dispõe sobre o Estatuto
da Criança e do Adolescente e outras legislações correlatas, ficam estabelecidas as diretrizes de matrícula e renovação de matrícula na
Educação Básica da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2022.
2. APRESENTAÇÃO
2.1 A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes estabelece através deste Edital as diretrizes gerais para a execução da matrícula
e renovação de matrícula para o ano letivo de 2022, nas unidades escolares municipais que oferecem o Ensino Fundamental e Educação
Infantil.
2.2 O acesso à educação é direito público e subjetivo, obrigatório e gratuito para todas as crianças e adolescentes que se encontram em
idade escolar, sendo vedada a cobrança de qualquer contribuição financeira.
2.3 Obedecendo às prioridades que a lei impõe, o município atuará prioritariamente no Ensino Fundamental e na Educação Infantil.
2.4 Em 2022 a Rede Municipal de Ensino oferecerá o ensino fundamental de 9 (nove) anos, conforme quadro a seguir:
Ensino Fundamental Regular de 9 anos de duração Anos a ser oferecidos na Rede Municipal de Ensino de Ipumirim em 2022
Sistema de 9 anos de duração

1º
Ano

2º
Ano

3º
Ano

4º
Ano

5º
Ano

6º
Ano

7º
Ano

8º
Ano

9º
Ano

2.5
Na Educação Infantil que compreende a creche para crianças até 3 anos de idade e Pré-Escola para as crianças de 4 e 5 anos de idade será
oferecida gratuitamente na rede municipal de ensino, sendo dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças.
2.6 Para 2022 a Rede Municipal de Ensino oferecerá a Educação Infantil, conforme quadro a seguir:
Educação Infantil na Rede Municipal de Ensino de Ipumirim em 2022
Creche em tempo Integral de 10 horas Berçário I
diárias
Pré – Escola em tempo Integral de 10 Pré I no NEM Professor Claudino Locatelli
horas diárias
Pré – Escola em tempo parcial de 4
Pré I
horas diárias

Berçário II

Maternal

Pré II

2.7 O período de matrícula é o estabelecido no cronograma previsto no item 9 deste edital.
3. DOS OBJETIVOS
3.1 Do Objetivo Geral
Assegurar o direito a matricula das crianças e adolescentes na Educação Básica nas etapas de Educação Infantil e Ensino Fundamental,
oferecido em unidades escolares da Rede Municipal de Ensino nos termos da legislação vigente.
3.2 Dos Objetivos Específicos
3.2.1 Garantir a oferta da Educação Básica nos Níveis Infantil e Fundamental, oportunizando o acesso à escola para as crianças do município, na faixa etária a partir dos 04(quatro) anos, conforme prevê a Lei 9.394/96 – LDB (Lei de Diretrizes e Bases); Lei nº 11.114/05, Lei nº
11.274/06, Lei nº1. 246/02 (Sistema Municipal de Ensino), Plano Municipal de Educação e Estatuto da Criança e do Adolescente.
3.2.2 Inscrever e matricular crianças de Creche a partir dos 04(quatro) meses até 03(três) anos de idade, para nível de Pré-Escola a partir
dos 04(quatro) anos até os 05(cinco) anos completos ou a completar até 31 de março de 2022 e para 1º Ano do Ensino Fundamental 6
(seis) anos completos ou a completar até 31 de março de 2022.
3.2.3 Obedecendo aos critérios de idade para seleção e classificação, de acordo com o item 4.
3.2.4 Garantir para todas as crianças e adolescentes em idade escolar, matrícula na Unidade Escolar mais próxima à residência dos pais ou
dos responsáveis legais, a partir dos 04 anos de idade completos ou a completar até 31 de março de 2022.
3.2.5 Recensear a população em idade escolar para a Educação Básica e, àqueles que não tiveram acesso na idade própria.
4. DA CARACTERIZAÇÃO DA CLIENTELA
4.1 A SMECE garantirá a matrícula em escola municipal próxima à residência do aluno, de acordo com o quadro e critérios a seguir:
4.1.2 Quadro de Idade para Matrículas Novas:
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FAIXA ETÁRIA PREVISTA
Crianças com 0 a 1 ano e 6 meses
Crianças de 1 ano e 7 meses a 2 anos e 7 meses
Crianças de 2 anos e 8 meses a 3 anos e 11 meses utilizando a data corte de
31/03
4 anos a completar até 31 de março
5 anos a completar até 31 de março
6 anos a completar até 31 de março

4.1.3 O aluno já matriculado na própria escola no ano de 2021;
4.1.4 Terá prioridade o aluno que reside próximo a escola (inciso V, art.53 da Lei Federal nº 8.069/90 que dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente e art. 2º inciso VI do Decreto Federal nº 6.094/07;
4.1.5 No caso de não haver vaga ano pretendido, será encaminhado o aluno para outra escola mais próxima e com garantia de transporte
escolar se necessário.
5 DOS PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA
5.1 O processo de matrícula nas unidades escolares da Rede Pública Municipal de Ensino será realizado conforme segue:
5.1.5 Renovação de Matrícula – garantir a vaga ao aluno matriculado na Educação Básica nas etapas de Educação Infantil e Ensino Fundamental, oferecido na rede municipal de ensino e que pretende continuar seus estudos na mesma unidade escolar. Neste caso, a matrícula
será automática. Será compromisso da família, comunicar à escola qualquer alteração de dados existentes na ficha de matrícula. A renovação da matrícula será efetuada na ano indicado pelo resultado aferido no processo de avaliação e promoção em vigor.
5.1.6 Matrícula Nova – a matrícula será realizada pelos pais ou responsável legal, por meio de preenchimento da ficha de matrícula conforme
o modelo padrão utilizado na rede municipal de ensino de Ipumirim. As matrículas novas serão realizadas conforme o disposto neste Edital.
A matrícula deverá ser realizada prioritariamente na 1ª etapa do cronograma que trata este Edital ou em qualquer época do ano letivo,
atendidas as disposições legais.
5.1.7 Matrícula por transferência – será efetuada aos alunos que frequentaram escola no ano anterior ou estavam frequentando escola no
ano em curso e mudaram de residência. Nos casos de transferência entre sistemas de ensino, com organização de ensino fundamental com
9 anos de duração, o aluno poderá ser encaminhado para outra unidade escolar que tenha a vaga solicitada ou será reclassificado, considerando-se o documento apresentado de transferência da escola de origem.
5.1.8 Cancelamento de Matrícula – é o desligamento definitivo do aluno da unidade escolar e decorre:
5.1.8.1 Da iniciativa dos pais ou responsável legal, através de requerimento preenchido na secretaria da escola, com exposição de motivos
para o cancelamento e apresentação de comprovante de atestado de vaga em outra instituição, não caracterizando evasão;
5.1.8.2 Da situação em que o aluno apresentar 60 dias de faltas consecutivas, sem apresentar justificativa para ausência, esgotadas todas
as tentativas de localização e reintegração envolvendo família/escola/conselho tutelar/ministério público, caracterizando desta forma abandono/evasão escolar.
6 DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE TURMAS
6.1 A composição de turmas atenderá como parâmetro o disposto no quadro a seguir:
ETAPA DE ENSINO
Creche

Pré-Escola
Ensino Fundamental

FASES DA ETAPA DE ENSINO

Nº POR TURMA/TURNO

Berçário I

6 a 8 + 4 crianças para desdobramento

Berçário II

8 a 10 + 5 crianças para desdobramento

Maternal

12 a 15 + 3 crianças para desdobramento

Pré I

15 a 20 + 3 crianças para desdobramento

Pré II

15 a 20 + 6 crianças para desdobramento

1º ao 3º Ano

20 alunos + 6 alunos para desdobramento

4º ao 5º Ano

25 alunos + 6 alunos para desdobramento

6º ao 9º Ano

30 alunos + 6 alunos para desdobramento

6.2 Admitir-se-á outra possibilidade de composição de turma, decorrente de questões pedagógicas ou de capacidade física do espaço escolar, com anuência da SMECE e também será considerando número de alunos proporcional ao metro quadrado, sendo 1.6 m2 por aluno.
7 DO DESDOBRAMENTO DE TURMAS
7.1 Para desdobramento de turmas, independente de turno, todas elas deverão ter no mínimo o número de alunos a mais de acordo com o
quadro do item 6.1, estabelecido no presente edital.
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7.2 Somente poderá ser criada nova turma de respectiva série/ano, independente de turno, quando o número de alunos em todas as turmas,
exceder aos limites no quadro acima, observando-se os critérios estabelecidos para composição de turmas, existência de espaço físico e
avaliação de SMECE.
8 DA DOCUMENTAÇÃO
8.1 O diretor e o secretário da unidade escolar são responsáveis pela regularidade da documentação escolar dos alunos matriculados, cabendo-lhes também a constante atualização dos registros.
8.2 Destaca-se que a matrícula, além de ser um ato administrativo que vincula o aluno à escola, é uma inclusão pedagógica no processo
escolar, levando em consideração o direito de aprender de todos na perspectiva da educação inclusiva/direito à diversidade.
8.3 Toda documentação deverá ser apresentada em via original ou fotocópia autenticada. Salienta-se que a apresentação de documentos
somente através de fotocópia sem autenticação, não são considerados legais, devendo-se, portanto, exigir a apresentação da via original
para efetuar sua autenticidade. Observar para que não haja rasuras ou falsificações.
8.4 Será considerada nula de qualquer efeito a matrícula que for realizada com a apresentação de documentação falsa, adulterada ou inautêntica, ficando o responsável passível das penas que a lei determinar.
8.5 Será assegurada a matrícula do candidato que não possuir certidão de nascimento, devendo a escola de imediato comunicar, através de
ofício, ao conselho tutelar para os encaminhamentos necessários.
8.6 Será assegurada a matrícula e frequência do candidato que não trouxer a documentação completa – histórico e transferência – da
escola de origem, sendo que será aguardado o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do histórico e 15 (quinze) dias para a entrega da
transferência.
8.7 As matrículas com pendência de documentação devem ser sistematicamente monitoradas para a obtenção de todos os documentos
exigidos para efetivação da matrícula.
9 DO CRONOGRAMA
Renovação da matrícula: ao aluno matriculado na Educação Básica nas etapas de Educação Infantil e Ensino Fundamental, oferecido na rede
municipal de ensino e que pretende continuar seus estudos na mesma unidade escolar, a matrícula será automática.
Matrícula nova e por transferência: 1º período 16/11/2021 a 30/11/2021, 2º período 01/02/2022 a 04/02/2022 e no decorrer do ano letivo
para as transferências.
Horário de atendimento: conforme funcionamento da secretaria da unidade escolar.
10 DA DIVULGAÇÃO
10.1 A Secretaria de Educação e as Unidades Escolares são responsáveis pela divulgação da campanha da matrícula.
11 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 A equipe gestora da unidade escolar deverá a partir do ato de matrícula assegurar aos pais, responsáveis e alunos, a orientação quanto
às normas de convivência, uso do uniforme escolar, transporte escolar, frequência obrigatória, justificativa de importância do acompanhamento da família nos estudos e da integração escola-família e demais informações contidas no Plano Político Pedagógico.
11.2 A matrícula e a frequência às aulas não poderão ser vinculadas à exigência de qualquer tipo de cobrança financeira.
11.3 É responsabilidade do secretário da escola e na inexistência deste profissional, é de atribuição do responsável pela unidade escolar,
armazenar e manter atualizados os dados no sistema de gestão educacional (EVN), sendo considerado como oficial os dados escolares
contidos no referido sistema.
11.4 A escola deverá expedir as transferências solicitadas na medida em que forem requeridas, tendo como prazo máximo de trinta dias,
destacando-se a importância de brevidade na expedição das mesmas, a fim de evitar problemas de regularização da vida escolar do aluno,
decorrentes de pendências de documentação.
11.5 A transferência de turno somente ocorrerá, mediante requerimento dos pais do aluno ou responsável legal, sob parecer da direção,
observada a conveniência didático-pedagógica e existência de vaga.
11.6 Nas situações em que os pais ou responsáveis manifestarem necessidade de troca de turno, será observado a existência de vaga e
relevância do pedido de acordo com os critérios abaixo:
11.6.5 Laudo médico especificando a necessidade de o aluno frequentar o turno solicitado;
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11.6.6 Situação de vulnerabilidade social (com possibilidade de evasão, irmão no mesmo turno, compatibilidade de horário de trabalho dos
pais ou responsável);
11.7 Nos casos em que a troca de turno envolver remanejamento de alguns alunos, para adequação do parâmetro de alunos na composição
de turmas, aplicar-se-á como procedimentos:
11.7.5 Consultar alunos que manifestem interesse, com anuência dos pais ou responsável;
11.7.6 Considerar os critérios previstos no item 11.6 deste edital;
11.8 Na hipótese da inexistência de vaga, as unidades escolares adotarão o preenchimento de formulário de intenção de matrícula, gerando
uma lista de espera por vaga e encaminharão o interessado à SMECE para assegurar atendimento em outra escola próxima da residência
e tomar as providências cabíveis.
11.9 A lista de intenção de matrícula deve ser monitorada durante todo o ano letivo, a fim de entrar em contato com os interessados sempre
que surgir vaga, em decorrência de transferência ou desmembramento de turmas ou composição de nova turma.
11.10 Os pais ou responsáveis deverão informar no ato de matrícula e atualizar sempre que necessário à informação de problemas de saúde,
de medicação e restrições.
11.11 A equipe gestora da unidade escolar deverá acompanhar e atualizar as informações deixando os professores cientes do(s) problema(s) de saúde do aluno.
11.12 Os alunos, público alvo da educação especial, poderão no contra turno receber atendimento educacional especializado nas salas
multifuncionais – AEE localizadas na própria unidade ou em outra escola.
11.13 Os alunos portadores de deficiência deverão ser identificados, por intermédio de Laudo Médico, na ficha de matrícula.
11.14 O início das aulas do ano letivo de 2022 está previsto para o dia 09 de fevereiro 2022, de acordo com o horário de funcionamento de
cada escola, podendo sofrer alterações, o que será amplamente divulgado, se ocorrer.
11.15 Os casos omissos serão resolvidos pela direção escolar em primeira instância e pela Secretaria de Educação como último recurso.
11.16 Este edital entra em vigor na presente data, podendo sofrer alterações, o que será amplamente divulgado, se ocorrer.
Ipumirim-SC, 20 de outubro de 2021
Hilário Reffatti
Prefeito
Rosane Lazzarotto Rossetto
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
Sandra Anater
Presidente do Conselho Municipal de Educação

EXTRATO DO 17º T. ADIT. A ATA DE REG. DE PREÇOS DO PL 72, PP 25- BIFFI & BIFFI-GASOLINA

Publicação Nº 3358363

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2020
PROCESSO DE LICITAÇÃO 72/2020
O Município de Ipumirim, faz saber que está registrando preços nos termos do inciso II do art. 15 da Lei 8.666/93, em conformidade com
as propostas classificadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2020, do aquisição de combustíveis (óleo diesel
e gasolina), destinados a frota de máquinas e veículos do Município, para o exercício de 2021, conforme especificações anexas ao Edital,
para os itens constantes na atas abaixo elencadas, com características e condições de execução individualizadas no Memorial Descritivo
constante no Anexo III do edital de licitação retrocitado.
EXTRATO DO 17º TERMO ADITIVO
A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2020.72.6007
BIFFI & BIFFI LTDA-GASOLINA
FORNECEDOR: BIFFI & BIFFI LTDA., situada na RUA D. PEDRO II, 444, município de IPUMIRIM-SC, inscrita no CNPJ sob n. 83.576.892/000281 e no Cadastro de Contribuintes Estaduais n. 250.829.606, representado pelo Senhor DIOGO BIFFI, CPF: 054.931.059-26.
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Conforme solicitação recebido da empresa acima mencionada e protocolado sob o protocolo da Prefeitura Municipal sob o número 1.200/2021 de 19 de outubro de 2021, ás 09:hs42min, anexo, referente ao aumento de valor, do referido
item da gasolina comum, que compõem o objeto da ata de registro de preço ora aditado, visando a manutenção do reequilíbrio econômico
financeiro de que trata o Art. 65 em seu inciso II, letra d, da Lei 8.666/93, altera-se o preço passando o valor de R$ 6,27 (seis reais e vinte
e sete centavos), para R$ 6,35 (seis reais e trinta e cinco centavos), conforme tabela abaixo:
Item

Descrição

Ref.

Qtde

Marca

Valor Unitário

Valor Total

1

GASOLINA COMUM

L

25.000,00

SHELL

6,35

158.750,00

Valor Total Registrado

R$158.750,00

O presente extrato do aditivo da Ata de Registro de Preços acima citado, passa a ter vigência, da data de sua assinatura, até 15 de dezembro
de 2021.
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Iraceminha
Prefeitura
DECRETO 098/2021

Publicação Nº 3359252

DECRETO N.° 098/2021 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRACEMINHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Jean Carlos Nyland, Prefeito Municipal em exercício de Iraceminha, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas
pelo art. 99 da Lei Orgânica Municipal de 05 de Julho de 1990 e o que determina a Lei Municipal n° 474/95 de 22 de Setembro de 1995
combinada com a Lei Municipal nº 477/95 de 02 de Outubro de 1995,
DECRETA:
Art. 1° - Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal de Saúde de Iraceminha (SC), para o Biênio 2021/2023, com o objetivo geral
de oferecer assistência integral à saúde da população, conhecer a situação da saúde e identificar e priorizar os problemas na área da saúde
existentes no município.
Art. 2º - Este conselho será composto por membros titulares e suplentes, representantes do Governo Municipal, Profissionais da Área de
Saúde, representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, professores, Mulheres Agricultoras, Agentes de Saúde e demais representantes, conforme segue:
I – REPRESENTANTES DO GOVERNO MUNICIPAL
Representante da Secretaria Municipal de Saúde:
Titular: Patricia Zen Lunkes
Suplente: Fernanda Brandalezi Brandão
Representante da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes
Titular: Zilda Aparecida Correia de Fraga
Suplente: Diego Andre Rauber
II-REPRESENTANTES DOS PRESTADORES DE SERVIÇO
Representante dos Profissionais de laboratório de análises clínicas prestadores de serviço para o município
Titular: Jaine Bonadeo
Suplente: Claúdio B. Júnior
Representante dos demais Profissionais que prestam serviço para o município
Titular: Ivanete Joana Tecchio
Suplente: Evelyn TavaresGuarnieri
III-REPRESENTANTES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE VINCULADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS)
Representante dos profissionais da Estratégia da Saúde da Família
Titular: Danielli Cristina Turatti Kaiser
Suplente: Roberta F. Provenzi
Representante dos Profissionais da Unidade Básica de Saúde
Titular: Alda Fátima de Marco
Suplente: Cassiane Bertó
IV-REPRESENTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Representante da Assistência Social
Titular: Juceli Terezinha Vroeski Rodrigues
Suplente: Adriana Grando Elibio
Representante da Associação de Pais e amigos dos excepcionais
Titular: Maria Margarete Marschall
Suplente: Haissa Simara Kunz
V-REPRESENTANTE DOS USUÁRIOS
Representante de Associações Comunitárias e/ou moradores de Bairros
Titular: Adriane de Oliveira
Suplente: Ivete Sulidario
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Representante das comunidades do interior onde existem Unidades de Saúde em funcionamento
Titular: Maristela Dallemole Bolfe
Suplente: Sergio Stumm
Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Titular: Leonice Ines Patias Baierle
Suplente: Adair Filipin
Representante do comércio local (ACIPA)
Titular: Aline Avrella
Suplente: Aline Zanella
Representante da Associação de Pais e Professores
Titular: Jair Ferreira da Silva
Suplente: Marivane Vedelago Junges
Representantes da Pastoral da Saúde
Titular: Clair Trevisan
Suplente: Jandira Ferrari
Representante Grupos de Idosos
Titular: Soeli L.P. Bernardi
Suplente: Ivonia Alice Muller
Representante do LIONS e/ou LEO Clube e/ou grupo GASI
Titular: Thaise Boff da Costa
Suplente: Vera Lucia Piton
Art. 3º - O Conselho Municipal da Saúde contará com a infraestrutura da Secretaria Municipal da Saúde e Promoção Social e os recursos
orçamentários disponíveis no orçamento municipal vigente.
Art. 4º - O exercício dos membros nomeados no Artigo 2º é considerado de relevante interesse público, de forma que não caberá remuneração de nenhuma espécie nem gerará vinculo empregatício.
Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrario em especial o Decreto 039/2021.
Iraceminha (SC), 19 de Outubro de 2021.
Jean Carlos Nyland
Prefeito Municipal
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Irani
Prefeitura
AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 011/2021 - FMS

Publicação Nº 3359048

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 511490531DC6214C603F5C7FA4FDBA5E7497E3A7

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2021/FMS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021/FMS
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge): 511490531DC6214C603F5C7FA4FDBA5E7497E3A7
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de produtos sanitizantes concentrado para limpeza geral para prevenção
e proteção contra coronavírus nas Unidades de Saúde Sede da Secretaria de Saúde.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IRANI
CONTRATADO: JOLIMPAC EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 04.896.749/0001-10.
VALOR TOTAL: R$ 5.550,00 (cinco mil quinhentos e cinquenta reais).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: inciso II do artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93.
VIGÊNCIA: 31/12/2021.
Irani, SC, 20 de outubro de 2021.
BERNARDETE LUCIA GRISA – GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2021 - FMAS

Publicação Nº 3358338

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 009/2021 - FMAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 - FMAS
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 012/2021 - FMAS
Contratante: MUNICÍPIO DE IRANI
Contratada: IZANTUR TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 02.118.664/0001-85, situada a Rua
Izabete Griza, 306, Lote 04, Distrito Industrial, Irani/SC, Cep. 89.680-000.
Objeto: Contratação de empresa especializada, para transporte com um Micro-ônibus para atendimento dos alunos inscritos no Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV, do Fundo Municipal de Assistência Social.
Valor: R$ 6.360,00 (seis mil trezentos e sessenta reais)
Irani, SC, 20 de outubro de 2021.
Vanderlei Canci – Prefeito Municipal.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA

Publicação Nº 3359624

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
O Presidente da Comissão de Processo Administrativo de Responsabilização designado pela Portaria nº 521, de 18 de junho de 2021, publicada no D.O.M. Edição N° 3546 p. 630, de 30 de junho de 2021, assinada pelo Prefeito Municipal, Senhor Vanderlei Canci, no uso de
suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Lei Federal nº 12.846, de 01 de agosto de 2013 e Decreto nº183 de 10 de
setembro de 2020. e valendo-se do disposto nos artigos 7º e 8º do Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015, combinados com o artigo
256 do Código de Processo Civil e conforme recomendação nº 0031/2020/04PJ/CON oriundo do inquérito civil n. 06.2020.00003256-6 do
Ministério Público Estadual – em se tratando de interessado com domicílio incerto ou desconhecido – NOTIFICAR a pessoa jurídica Núcleo
Brasil Sul de Provas e Avaliações Eireli, CNPJ n° 34.768.312/0001-61, por seu representante legalmente constituído, sobre a sua condição
de acusada no Processo Administrativo de Responsabilização (PAR), intimando-a a comparecer, no prazo de 10 (dez) dias, ao local onde a
comissão encontra-se instalada – Prefeitura Municipal de Irani, sito a Rua Eilirio de Gregori, 207, centro, na cidade de Irani - SC – a fim de
tomar ciência dos fatos apurados, bem ainda para efeito de vistas ao respectivo processo.
Irani/SC, 20 de outubro de 2021.
Flavio de Melo
Presidente da Comissão do Processo Administrativo de Responsabilização
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Irineópolis
Prefeitura
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2021 - FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2021

Publicação Nº 3358571

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) ED5A338A70A69A030B9564924875DA91597850AB

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 17/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021
3º Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços nº 11/2021, de fornecimento que entre si celebram o Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis
e a empresa Ravato Diesel Ltda.
O Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis, Pessoa Jurídica de Direito Publico Interno, situada na Avenida 22 de julho, nº 1080, centro,
neste município de Irineópolis, estado de Santa Catarina, neste ato representado pela Sra. Giseli Kempinski, brasileira, solteira, no exercício
do cargo de Gestora do Fundo Municipal de Saúde, residente e domiciliado a Avenida 22 de Julho, nº. 22, centro, neste município, inscrita no
CPF n° 037.800.599-59, e a empresa Ravato Diesel Ltda, estabelecida na Rodovia SC 303, KM 06, nº 4851, bairro Barra Grande, Município de
Três Barras, Estado de Santa Catarina, CEP 89.490-000, sob o CNPJ nº 02.578.240/0004-46, pelo seu representante, Sr. Fernando Gonzaga
Pinto, sob n° de CPF 962.777.779-04 e RG 5.138.243-9, infra-assinado, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos
do artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 3.555/00 e Decreto Municipal
n° 3.796/2020 e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do Pregão Presencial nº 08/2021, para REGISTRO DE
PREÇOS, conforme consta do Processo Licitatório nº 17/2021, modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, firmam a presente
Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes, tem
justo e aditado o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Facultado pelo artigo 65, inciso I, alinea b, parágrafo 1º , da Lei Federal n°. 8.666/93, consolidada e Clausula Oitava da Ata de Registro de
Preços nº 11/2021, de acordo com o parecer contábil do Senhor Julio Cesar Quadros – CRC/SC 038851/O-8, parecer jurídico da Senhora
Ana Maria Onevetch – OAB/SC 45.815- A, e deferido pelo Senhor Lademir Fernando Arcari – Prefeito Municipal, em 21 de julho de 2021,
fica de comum acordo alterado o valor descrito na Cláusula Primeira da Ata de Registro de Preços nº. 11/2021.
CLAUSULA SEGUNDA
Pela execução do objeto aditado, a Contratante pagará a Contratada o valor de R$ 16.624,87 (dezesseis mil seiscentos e vinte e quatro reais
e oitenta e sete centavos), conforme abaixo discriminado:
Item 01: Óleo Diesel S10 – 33.249,7509 litros – valor anterior R$ 4,556 Total R$ 151.485,87 – valor reajustado R$ 5,056 – valor total: R$
168.110,74, sendo o valor aditivado de R$ 16.624,87. CLAUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais clausulas do mencionado instrumento contratual.
E, para que este Contrato passe a produzir seus jurídicos e legais efeitos, leva a chancela das partes, em 04 (quatro) vias de igual teor e
forma, na presença das testemunhas que também o firmam.
Irineópolis, 19 de Outubro de 2021.
GISELI KEMPINSKI
Secretária da Saúde
FERNANDO GONZAGA PINTO
RAVATO DIESEL LTDA
Testemunhas:
Nome: Andressa Teska
CPF: 080.378.539-57

Nome: Josilaine Montoski
CPF: 081.276.439-04
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Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) AF67CF7A123572CDBF37F97436A808B39B80DB5B

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 17/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021
6º Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços nº 24/2021, de fornecimento que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Irineópolis e a
empresa Walendowsky Distribuidora de Combustível Ltda.
O Município de Irineópolis, Pessoa Jurídica de Direito Publico Interno, situada na Rua Paraná, nº 200, Centro, município de Irineópolis, Santa
Catarina, neste ato, representada pelo Senhor Rodrigo Antonio Jurck, brasileiro, solteiro, no exercício do Cargo de Secretário da Administração e Finanças, residente e domiciliado na localidade de Campo do Meio, interior do Município de Irineópolis - SC, inscrito no CPF sob o n.º
089.370.669-80 e portador da cédula de identidade n.º 5.064.770-SSP/SC, de acordo com a Portaria nº 057/2021 de 25 de janeiro de 2021,
e a empresa Walendowsky Distribuidora de Combustíveis Ltda, estabelecida na Rua Alberto Muller, nº 5000, bairro Limeira, Município de
Brusque, Estado de Santa Catarina, CEP 88.356-001, sob CNPJ nº 01.602.498/0001-25, pelo seu representante, Sr. Ivan José Walendowsky
Filho, inscrito no CPF sob n° 909.518.409-91 e RG 17/R 1.923.303 SSP/SC, infra-assinado, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 3.555/00
e Decreto Municipal n° 3796/2020 e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do Pregão Presencial nº 08/2021,
para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Licitatório nº 17/2021, modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços,
firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições
seguintes, tem justo e aditado o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Facultado pelo artigo 65, inciso I, alinea b, parágrafo 1º , da Lei Federal n°. 8.666/93, consolidada e Clausula Oitava da Ata de Registro de
Preços nº 24/2021, de acordo com o parecer contábil do Senhor Julio Cesar Quadros – CRC/SC 038851/O-8, parecer jurídico da Senhora
Ana Maria Onevetch – OAB/SC 45.815- A, e deferido pelo Senhor Lademir Fernando Arcari – Prefeito Municipal, em 19 de outubro de 2021,
fica de comum acordo alterado o valor descrito na Cláusula Primeira da Ata de Registro de Preços nº. 24/2021.
CLAUSULA SEGUNDA
Pela execução do objeto aditado, a Contratante pagará a Contratada o valor de R$ 55.658,30 (cinqüenta e cinco mil seiscentos e cinqüenta
e oito reais e trinta centavos), conforme abaixo discriminado:
Item 02: Gasolina Comum – 36.471,6446 litros – valor anterior R$ 5,69 Total R$ 192.935,00 – valor reajustado R$ 5,738 – valor total: R$
209.274,30, sendo o valor aditivado de R$ 16.339,30.
Item 03: Óleo Diesel Comum – 137.000 litros – valor anterior R$ 4,14 Total R$ 567.180,00 – valor reajustado R$ 4,427 – valor total: R$
606.499,00, sendo o valor aditivado de R$ 39.319,00. CLAUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais clausulas do mencionado instrumento contratual.
E, para que este Contrato passe a produzir seus jurídicos e legais efeitos, leva a chancela das partes, em 04 (quatro) vias de igual teor e
forma, na presença das testemunhas que também o firmam.
Irineópolis, 19 de Outubro de 2021.
RODRIGO ANTONIO JURCK
Secretário de Administração e Finanças
IVAN JOSÉ WALENDOWSKY FILHO
WALENDOWSKY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Testemunhas:
Nome: Andressa Teska
CPF: 080.378.539-57

Nome: Josilaine Montoski
CPF: 081.276.439-04
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Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 418CE2FB0FB3C1A3D8719AFF111DE436D353712B

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 17/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021
3º Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços nº 23/2021, de fornecimento que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Irineópolis e a
empresa Ravato Diesel Ltda.
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O Município de Irineópolis, Pessoa Jurídica de Direito Publico Interno, situada na Rua Paraná, nº 200, Centro, município de Irineópolis, Santa
Catarina, neste ato, representada pelo Senhor Rodrigo Antonio Jurck, brasileiro, solteiro, no exercício do Cargo de Secretário da Administração e Finanças, residente e domiciliado na localidade de Campo do Meio, interior do Município de Irineópolis - SC, inscrito no CPF sob o n.º
089.370.669-80 e portador da cédula de identidade n.º 5.064.770-SSP/SC, de acordo com a Portaria nº 057/2021 de 25 de janeiro de 2021,
e a empresa Ravato Diesel Ltda, estabelecida na Rodovia SC 303, KM 06, nº 4851, bairro Barra Grande, Município de Três Barras, Estado de
Santa Catarina, CEP 89.490-000, sob o CNPJ nº 02.578.240/0004-46, pelo seu representante, Sr. Fernando Gonzaga Pinto, sob n° de CPF
962.777.779-04 e RG 5.138.243-9, infra-assinado, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos do artigo 15 da Lei
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 3.555/00 e Decreto Municipal n° 3.796/2020 e das
demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do Pregão Presencial nº 08/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Licitatório nº 17/2021, modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, firmam a presente Ata de Registro de Preços,
obedecidas as disposições da Lei Federal 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes, tem justo e aditado o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Facultado pelo artigo 65, inciso I, alinea b, parágrafo 1º , da Lei Federal n°. 8.666/93, consolidada e Clausula Oitava da Ata de Registro de
Preços nº 23/2021, de acordo com o parecer contábil do Senhor Julio Cesar Quadros – CRC/SC 038851/O-8, parecer jurídico da Senhora
Ana Maria Onevetch – OAB/SC 45.815- A, e deferido pelo Senhor Lademir Fernando Arcari – Prefeito Municipal, em 19 de outubro de 2021,
fica de comum acordo alterado o valor descrito na Cláusula Primeira da Ata de Registro de Preços nº. 23/2021.
CLAUSULA SEGUNDA
Pela execução do objeto aditado, a Contratante pagará a Contratada o valor de R$ 132.045,89 (cento e trinta e dois mil quarenta e cinco
reais e oitenta e nove centavos), conforme abaixo discriminado:
Item 01: Óleo Diesel S10 – 264.091,7721 litros – valor anterior R$ 4,556 Total R$ 1.203.202,11 – valor reajustado R$ 5.056 – valor total:
R$ 1.335.247,9997, sendo o valor aditivado de R$ 132.045,89. CLAUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais clausulas do mencionado instrumento contratual.
E, para que este Contrato passe a produzir seus jurídicos e legais efeitos, leva a chancela das partes, em 04 (quatro) vias de igual teor e
forma, na presença das testemunhas que também o firmam.
Irineópolis, 19 de Outubro de 2021.
RODRIGO ANTONIO JURCK
Secretário de Administração e Finanças
FERNANDO GONZAGA PINTO
RAVATO DIESEL LTDA
Testemunhas:
Nome: Andressa Teska
CPF: 080.378.539-57

Nome: Josilaine Montoski
CPF: 081.276.439-04

ATA DESERTA PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2021 FMS

Publicação Nº 3358379

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 50498F26F042B504F0EEF6D1B7E415A91606ECD7

ATA REFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021

PRESENTES À SESSÃO PÚBLICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021, "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE COM INTERFACES WEB, NA MODALIDADE DE SAAS,
ACESSÍVEL VIA INTERNET, PARA INFORMATIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.", SRA. ANDRESSA BENDLIN
- PREGOEIRA; SRA. ROSANI RODRIGUES DA SILVA MISCHKA; SRA. CASSIANA LAÍS BRAND RODRIGUES; SR. CRISTIANO BACK E SR. REINALDO STASIAK EQUIPE DE APOIO DESIGNADOS PELA PORTARIA Nº 469/2021.
ABERTA A SESSÃO PÚBLICA, A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DE SEUS MEMBROS PRESENTES CONSTATOU QUE ATÉ O PRESENTE
MOMENTO NENHUMA EMPRESA MANIFESTOU INTERESSE EM PARTICIPAR, CARACTERIZANDO A LICITAÇÃO COMO DESERTA. NADA MAIS
HAVENDO A SER TRATADO, FOI LAVRADA ESTA ATA NEGATIVA, ENCAMINHANDO O RESULTADO PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR LADEMIR FERNANDO ARCARI - PREFEITO MUNICIPAL.
NADA MAIS HAVENDO-SE A TRATAR, FOI LAVRADA A PRESENTE ATA.
IRINEÓPOLIS, 20 DE OUTUBRO DE 2021.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 17/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021
3º Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços nº 12/2021, de fornecimento que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Irineópolis e a
empresa Walendowsky Distribuidora de Combustível Ltda.
O Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis, Pessoa Jurídica de Direito Publico Interno, situada na Avenida 22 de julho, nº 1080, centro,
neste município de Irineópolis, estado de Santa Catarina, neste ato representada pela Sra. Giseli Kempinski, brasileira, solteira, no exercício
do cargo de Gestora do Fundo Municipal de Saúde, residente e domiciliado a Avenida 22 de Julho, nº. 22, centro, neste município, inscrito
no CPF n° 037.800.599-59, a seguir denominada Contratante, e a empresa Walendowsky Distribuidora de Combustíveis Ltda, estabelecida
na Rua Alberto Muller, nº 5000, bairro Limeira, Município de Brusque, Estado de Santa Catarina, CEP 88.356-001, CNPJ 01.602.498/0001-25,
pelo seu representante, Sr. Ivan José Walendowsky Filho, inscrito no CPF sob n° 909.518.409-91 e RG 17/R 1.923.303 SSP/SC, infra-assinado, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal
n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 3.555/00 e Decreto Municipal n° 1652/2007 e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o
resultado do Pregão Presencial nº 08/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Licitatório nº 17/2021, modalidade
Pregão Presencial para Registro de Preços, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal 8.666/93,
suas alterações posteriores e as condições seguintes, tem justo e aditado o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Facultado pelo artigo 65, inciso I, alinea b, parágrafo 1º , da Lei Federal n°. 8.666/93, consolidada e Cláusula Oitava da Ata de Registro de
Preços nº 12/2021, de acordo com o parecer contábil do Senhor Julio Cesar Quadros – CRC/SC 038851/O-8, parecer jurídico da Senhora
Ana Maria Onevetch – OAB/SC 45.815- A, e deferido pelo Senhor Lademir Fernando Arcari – Prefeito Municipal, em 19 de outubro de 2021,
fica de comum acordo alterado o valor descrito na Cláusula Primeira da Ata de Registro de Preços nº. 12/2021.
CLAUSULA SEGUNDA
Pela execução do objeto aditado, a Contratante pagará a Contratada o valor de R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais), conforme abaixo
discriminado:
Item 02: Gasolina Comum – 25.000 litros – valor anterior R$ 5,69 Total R$ 142.250,00 – valor reajustado R$ 5,738 – valor total: R$
143.450,00, sendo o valor aditivado de R$ 1.200,00. CLAUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais clausulas do mencionado instrumento contratual.
E, para que este Contrato passe a produzir seus jurídicos e legais efeitos, leva a chancela das partes, em 04 (quatro) vias de igual teor e
forma, na presença das testemunhas que também o firmam.
Irineópolis, 19 de outubro de 2021.
GISELI KEMPINSKI
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
IVAN JOSÉ WALENDOWSKY FILHO
WALENDOWSKY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Testemunhas:
Nome: Andressa Teska
CPF: 080.738.539-57
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ATA RP PROC 46/2021 PM; FMS; FMAS; HMBJ

Publicação Nº 3358584

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATORIO Nº 46/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
PROCESSO LICITATÓRIO Nº
PREGÃO PRESENCIAL Nº
EMPRESA VENCEDORA:
OBJETO:

VIGÊNCIA:
DATA DA ASSINATURA:

ITEM

QTD

UNIDADE

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

50
50
200
90
90
200
10
10
225
225
225
225
225
20
100
900
210
675
225
225
225
90
20
225
225
50
5000
50
50
360
45
45
1.500
300
20
20
20
20
225
10
10
10

Unidade
Unidade
Unidade
Quilo
Quilo
Lata
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Saco
Saco
Saco
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Saco
Unidade
Unidade
Metro
Metro
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

43

500

Unidade

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

10
20
30
30
45
100
20
75
75
45
50
100
2000
2000
2.250
2.250
2.250
2.250
2.250
2.250
2.250
2.250
2.250

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Lata
Unidade
Unidade
Rolo
Unidade
Metro²
Metro²
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro

ASSINADO DIGITALMENTE

55/2021 – PM/FMS/FMAS/HMBJ
46/2021
22/2021
R J FLEITH & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS, HIDRÁULICOS,
FERRAGENS, FERRAMENTAS, PINTURA, LIMPEZA, PROTEÇÃO E SEGURANÇA
PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO AOS DEPARTAMENTOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS, COM
ENTREGA PARCELADA.
12(DOZE) MESES
19 DE OUTUBRO DE 2021
VALORES CONFORME TABELA ABAIXO:
DESCRIÇÃO

Adesivo plástico 17 G
Adesivo plástico 75gr
Argamassa ACII/ACIII interno e externo 20Kg
Arame galvanizado
Arame recozido
Aguarrás 900 ml
Alicate de pressão
Alicate corta vergalhão
Barra de ferro 4,2mm com 12 metros
Barra de ferro 5/16mm com 12 metros
Barra de ferro 3/8mm com 12 metros
Barra de ferro 5/8mm com 12 metros
Barra de ferro 1/4mm com 12 metros
Batente de porta em madeira
Bandeja para pintura
Cimento 50kg
Cal fino – 20kg
Cal hidratado -20kg
Chapa para cobertura de amianto 2,44 x 1,10 x 5mm
Chapa para cobertura de amianto 2,44 x 1,10 x 6mm
Chapa para cobertura de amianto 1,22 x 1,10 x 6mm
Chapa de compensado naval 10mm
Carrinho de mão de metal - reforçado
Caibro 3 x 4 x 3m de pinheiro
Caibro 2 x 4 x 4m de pinheiro
Coluna de ferro 7X14
Chapa de compensado naval 250X160cm, mínimo 15mm espessura
CAP PVC Soldável 25 mm
CAP PVC Soldável 75 mm
Cal pronto para pintura – saco com 08 kg
Cabo para pá
Cabo para enxada
Corda 15mm
Corda 10mm
Cadeado E-30
Cadeado E-35
Cortadeira com cabo em madeira
Cadeado 45mm
Caibro 3 x 4 x 5m de pinheiro
Caixa d’água 500L
Caixa d’água 1000L
Caixa de descarga
Canaleta com fita dupla face com no mínimo 02 metros de
comprimento
Colher de pedreiro
Desingripante
Disco de corte 4 polegadas
Disco de corte 2 polegadas
Disjuntor trifásico 60A
Dobradiça 3,5 polegadas
Dispenser sabonete líquido com reservatório
Espuma expansiva 500ml
Enxada com cabo
Enxada sem cabo
Fita sinalizadora zebrada 200m
Fita veda rosca 18mmX50m
Forro PVC
Forro de madeira - pinus
Fio flexível 1,5mm – preto
Fio flexível 1,5mm – azul
Fio flexível 1,5mm – verde
Fio flexível 1,5mm – vermelho
Fio flexível 2,5mm – preto
Fio flexível 2,5mm – azul
Fio flexível 2,5mm – verde
Fio flexível 2,5mm – vermelho
Fio flexível 6,0mm – preto

VALOR
UNITÁRIO R$
5,20
11,50
43,90
32,40
28,40
14,20
52,90
282,00
21,90
64,90
96,90
203,40
41,90
179,00
8,95
33,90
19,90
14,40
56,90
66,90
43,90
99,90
334,90
38,45
39,90
189,00
129,00
1,29
19,90
12,90
14,40
14,40
4,32
2,22
21,70
29,20
43,30
31,70
41,90
229,90
394,90
40,40

VALOR
TOTAL R$
260,00
575,00
8.780,00
2.916,00
2.556,00
2.840,00
529,00
2.820,00
4.927,50
14.602,50
21.802,50
45.765,00
9.427,50
3.580,00
895,00
30.510,00
4.179,00
9.720,00
12.802,50
15.052,50
9.877,50
8.991,00
6.698,00
8.651,25
8.977,50
9.450,00
645.000,00
64,50
995,00
4.644,00
648,00
648,00
6.480,00
666,00
434,00
584,00
866,00
634,00
9.427,50
2.299,00
3.949,00
404,00

Alumbra

10,40

5.200,00

Atlas
Vonder
Vonder
Vonder
Soprano
Ecoffer
Nobre
Tytan
Pandolfo
Pandolfo
Vonder
Krona
Real
Gasparin
RCM
RCM
RCM
RCM
RCM
RCM
RCM
RCM
RCM

24,90
9,90
6,74
5,74
134,90
4,22
49,90
27,40
34,90
20,70
16,20
8,49
29,90
29,90
1,52
1,52
1,52
1,52
2,39
2,39
2,39
2,39
5,42

249,00
198,00
202,20
172,20
6.070,50
422,00
998,00
2.055,00
2.617,50
931,50
810,00
849,00
59.800,00
59.800,00
3.420,00
3.420,00
3.420,00
3.420,00
5.377,50
5.377,50
5.377,50
5.377,50
12.195,00

MARCA
Tigre
Tigre
Quartzolit
Franz
Franz
Eucatex
Mister
Vonder
HLS
HLS
HLS
HLS
HLS
Salete
Roma
Votoran
Pavin
Pavin
Eternit
Eternit
Eternit
Santa Catarina
Tramontina
Senn
Senn
HLS
Santa Catarina
Krona
Krona
Krona
Pandolfo
Pandolfo
Arteplas
Arteplas
Stam
Stam
Pandolfo
Stam
Senn
Fortlev
Fortlev
Cipla
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67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

2.250
2.250
2.250
2.250
2.250
2.250
30
50
225
20

Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Rolo
Rolo
Unidade
Rolos

77

20

Unidade

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

10
30
50
50
50
2.250
50
90
90
90
90
225
90
90
90
90
90
90
200
100
5000
225
225
225
450
450
90
50
90
90
25
2000
2000
100
100
20
10
12
200
135
135
135
10
10
10
10
135
500
20
1000
200
68
68
900
900
900
2.250
75
68
45
10
10.000
10
20
900
1000
1000
105
68
68
68
68
68
1000
200
90
200
45.000
225
225
225
225

Unidade
Unidade
Unidade
Rolo
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Metro²
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Caixa
Metro
Metro
Lata
Lata
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Pacote
Pacote
Pacote
Pacote
Pacote
Pacote
Pacote
Pacote
Metro
Unidade
Metro²
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Metro
Metro
Metro
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Metro
Unidade
Unidade
Lata
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
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Fio flexível 6,0mm – azul
Fio flexível 6,0mm – verde
Fio flexível 10 mm – preto
Fio flexível 10 mm – azul
Fio flexível 10 mm – verde
Fio flexível 10 mm – vermelho
Fita isolante 10 metros
Fita isolante 20 metros
Fixador de cal
Fita crepe adesiva 18mmx50m
Facão para mato em aço carbono 18 polegadas com cabo de
polipropileno
Fechadura para banheiro
Fechadura externa de metal
Fechadura interna de metal
Fita crepe adesiva escura, larga, mínimo de 48mmx50m
Fita crepe adesiva branca, larga, mínimo de 48mmx50m
Goiva de barro de 1ª qualidade
Goiva de fibrocimento 6mm
Interruptor sobrepor
Interruptor 1 tecla
Interruptor 2 teclas
Interruptor + tomada embutir
Joelho soldável 25mm
Joelho 100mm esgoto
Joelho 50mm esgoto
Joelho 150mm esgoto
Joelho LRM 25x1/2
Joelho soldável 45º 25mm
Joelho soldável 50mm
Lápis carpinteiro
Lamina de serra de aço flexível com 24 dentes, 12’
Lona plástica preta, grossa, mínimo 200 micra
Lâmpada econômica 25w
Lâmpada econômica 40w
Lâmpada econômica 60w
Lâmpada fluorescente 40w
Lâmpada Led tubular 18w
Luva 100mm esgoto
Lima para motosserra
Luva de esgoto de 50mm
Luva soldável 25mm
Massa para calafetar 350g
Meia cana de PVC
Meia cana de madeira - pinus
Massa corrida 3,6L
Massa corrida 900ml
Martelo de unha com cabo de madeira – 27mm
Marreta 2kg
Machado com cabo em madeira
Malha de ferro 4.2 tamanho mínimo de 02m X 03m
Prego 17 x 27 - kg
Prego 18 x 36 - kg
Prego 22 x 42 - kg
Prego 13x15 – 1kg
Prego 15x21 – 1kg
Prego 18x33 – 1kg
Prego 25x72 – 1kg
Prego telheiro com 01 kg – 18 x 30
Pestana
Porta de madeira almofadada – interna
Piso P14
Plafon de PVC C/Soquete de Porcelana
Pincel nº 2”
Pincel nº 3”
Parafuso bitola 6mm, com bucha
Parafuso bitola 8mm, com bucha
Parafuso bitola 10mm, com bucha
Parafuso telheiro
Pá quadrada com cabo
Pá com cabo reforçado
Picareta com cabo
Pé de cabra em ferro 60cm
Parafuso para forro
Pneu com aro e câmara para carrinho de mão
Porta papel toalha
Ripa 1 x 2 de pinheiro
Ripa 2,5 x 5 de pinheiro
Ripão 5 x 5 de pinheiro
Reator 2 x 40v
Rolo de lã 10cm com cabo
Rolo de lã 15cm com cabo
Rolo de lã 18cm com cabo
Rolo de lã 23cm com cabo
Rolo de espuma 18cm com cabo
Sarrafo de pinheiro
Soquete cebolinha
Sifão para pia
Solvente para tintas e vernizes 900 ml
Tijolo 6 furos tamanho 9 x 14 x 24 – grande
Tabua 0,20 x 3,00m de pinheiro
Tabua 0,30 x 3,00m de pinheiro
Tabua 0,30 x 4,00m de pinheiro
Tabua 0,30 x 4,00m de pinus
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RCM
RCM
RCM
RCM
RCM
RCM
Enerbras
Enerbras
Juntalider
Adere

5,42
5,42
10,24
10,24
10,24
10,24
4,99
6,49
1,09
9,59

12.195,00
12.195,00
23.040,00
23.040,00
23.040,00
23.040,00
149,70
324,50
245,25
191,80

Tramontina

35,25

705,00

Soprano
Soprano
Soprano
Adere
Adere
Canelinha
Eternit
Mec-Tronic
Mec-Tronic
Mec-Tronic
Mec-Tronic
Krona
Krona
Krona
Krona
Krona
Krona
Krona
Faber Castel
Nichelson
Blumenau
Manplex
Manplex
Manplex
Manplex
Manplex
Krona
Nichelson
Krona
Krona
Pulvitec
Real
Gasparin
Eucatex
Eucatex
Monfort
Monfort
Pandolfo
HLS
TXT
TXT
TXT
TXT
TXT
TXT
TXT
TXT
SENN
SALETE
Incopisos
Perlex
Roma
Roma
Mister
Mister
Mister
TXT
Pandolfo
Pandolfo
Pandolfo
Monfort
Mister
Blumenau
Nobre
Senn
Senn
Senn
Taschibra
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Senn
Manplex
Censi
Eucatex
Fortaleza
Senn
Senn
Senn
Senn

30,49
45,90
32,20
10,49
12,50
4,99
63,90
7,49
8,49
12,49
13,22
1,04
6,59
3,49
38,22
5,99
1,74
4,99
2,99
5,49
2,19
21,70
37,95
69,90
17,95
17,95
7,54
22,45
3,99
1,24
9,99
5,99
9,99
28,99
18,99
37,99
49,99
77,40
175,30
18,90
20,49
19,90
18,90
22,74
21,49
23,90
25,90
19,90
274,90
26,90
7,49
5,24
12,73
0,64
0,89
1,24
1,24
45,49
54,90
60,40
54,90
0,39
85,90
41,90
2,99
5,99
9,99
44,90
11,99
21,90
23,99
26,20
9,24
1,19
1,49
9,90
16,99
0,89
28,59
39,59
51,49
33,79

304,90
1.377,00
1.610,00
524,50
625,00
11.227,50
3.195,00
674,10
764,10
1.124,10
1.189,80
234,00
593,10
314,10
3.439,80
539,10
156,60
449,10
598,00
549,00
10.950,00
4.882,50
8.538,75
15.727,50
8.077,50
8.077,50
678,60
1.122,50
359,10
111,60
249,75
11.980,00
19.980,00
2.899,00
1.899,00
759,80
499,90
928,80
35.060,00
2.551,50
2.766,15
2.686,50
189,00
227,40
214,90
239,00
3.496,50
9.950,00
5.498,00
26.900,00
1.498,00
356,32
865,64
576,00
801,00
1.116,00
2.790,00
3.411,75
3.733,20
2.718,00
549,00
3.900,00
859,00
838,00
2.691,00
5.990,00
9.990,00
4.714,50
815,32
1.489,20
1.631,32
1.781,60
628,32
1.190,00
298,00
891,00
3.398,00
40.050,00
6.432,75
8.907,75
11.585,25
7.602,75
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170
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174
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225
225
10000
200
90
90
90
90
90
90
540
150
300
300
300
60
750
750
750
750
100
100
20
20

Unidade
Unidade
Unidade
Metro
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Unidade
Lata
Lata
Lata
Lata
Lata/balde
Unidade
Unidade
Unidade

185

10

Unidade

186

1.000

Metro

187

90

Unidade

204

100

Unidade

210

30

Unidade
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Tabua 0,30 x 3,00m de pinus
Senn
25,99
5.847,75
Tabua 0,25 x 3,00m de pinus
Senn
23,99
5.397,75
Telha romana
Canelinha
2,49
24.900,00
Tela mosquiteiro 1,2m X 0,50m
Blumenau
5,49
1.098,00
Tomada + 1 chave embutir
Mec-Tronic
13,99
1.259,10
Tomada + 2 chaves embutir
Mec-Tronic
15,74
1.416,60
Tomada embutir 10A
Mec-Tronic
9,99
899,10
Tomada para telefone
Mec-Tronic
9,99
899,10
Tomada simples de embutir 20A
Mec-Tronic
10,99
989,10
Tomada sobrepor
Mec-Tronic
13,74
1.236,60
Tubo de PVC 25mm
Krona
4,24
2.289,60
Tubo de PVC 50mm
Krona
13,55
2.032,50
Tubo de PVC 75mm esgoto
Krona
14,19
4.257,00
Tubo de PVC 50mm esgoto
Krona
10,09
3.027,00
Tubo de PVC 100mm esgoto
Krona
14,24
4.272,00
T 100mm
Krona
8,99
539,40
Tinta acrílica semi brilho com 3,6L
Eucatex
67,40
50.550,00
Tinta acrílica semi brilho com 18L
Eucatex
349,00
261.750,00
Tinta esmalte sintético com 3,6L
Eucatex
79,99
59.992,50
Tinta óleo com 3,6L
Eucatex
77,49
58.117,50
Tinta para demarcação viária 18L
Eucatex
279,00
27.900,00
Tomada sistema X 10A
Mec-Tronic
8,24
824,00
Trena 5m
Vonder
20,99
419,80
Trena 7,5m
Vonder
28,99
579,80
Tesoura para poda e jardinagem, mínimo de 32 cm comprimento, cabo
Tramontina
57,20
572,00
de madeira
Tela soldada arame, com no mínimo 2,3mm, altura de 1,5m e malha
Franz
39,99
39.990,00
10x5cm
Vassoura para grama com no mínimo 18 dentes e cabo de madeira
Trapp
27,99
2.519,10
CAPA DE CHUVA – FEITO COM PVC COMPOSTO DE CAPUZ
COM FORRO POLIÉSTER MANGA LONGA, FECHAMENTO
FRONTAL, COM BOTÕES PLÁSTICOS DE PRESSÃO. (CA –
Nove54
17,70
1.770,00
DEVE ESTAR VÁLIDO DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS).
GARRAFÃO TÉRMICO – 05 LITROS, MANTENDO QUENTE OU
GELADO. DIMENSÕES: 30CM(A) X 19CM(L). CAPACIDADE
Soprano
49,20
1.476,00
PARA 05 LITROS COM COPO INDIVIDUAL, NAS CORES
LARANJA OU VERMELHO.
Valor total R$ 2.148.763,92 (dois milhões cento e quarenta e oito mil setecentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
PROCESSO LICITATÓRIO Nº
PREGÃO PRESENCIAL Nº
EMPRESA VENCEDORA:
OBJETO:

VIGÊNCIA:
DATA DA ASSINATURA:

ITEM

QUANTIDADE

UNIDADE

188

30

Unidade

189

100

Unidade

190

255

PAR

192

420

PAR

193

150

PAR
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56/2021 – PM/FMS/FMAS/HMBJ
46/2021
22/2021
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS, HIDRÁULICOS,
FERRAGENS, FERRAMENTAS, PINTURA, LIMPEZA, PROTEÇÃO E SEGURANÇA
PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO AOS DEPARTAMENTOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS, COM
ENTREGA PARCELADA.
12(DOZE) MESES
19 DE OUTUBRO DE 2021
VALORES CONFORME TABELA ABAIXO:
DESCRIÇÃO
CAPACETE - CAPACETE CLASSE B, ABA FRONTAL,
COM SUSPENSÃO E JUGULAR, SISTEMA DE AJUSTE
FAST TRACK, CASCO AMARELO. (CA – DEVE ESTAR
VÁLIDO DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS).
COLETE REFLETIVO - COLETE DE SINALIZAÇÃO DE
ALTA
VISIBILIDADE,
COM
4
BOLSOS,
CONFECCIONADO EM TECIDO FLUORESCENTE 100%
POLIÉSTER,
COMBINADO
COM
FAIXAS
RETRORREFLETIVAS REPELENTES DE ÁGUA EM X,
COM PARALELAS HORIZONTAIS NAS COSTAS,
VERTICAIS E HORIZONTAIS NA PARTE FRONTAL,
FECHAMENTO FRONTAL EM ZÍPER. COR LARANJA
DEVE ATENDER A NBR 15292. TAMANHOS
M/G/XG/XXG. (CA – DEVE ESTAR VÁLIDO DURANTE
TODA A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS).
LUVA
VAQUETA
–
LUVA
DE
PROTEÇÃO,
CONFECCIONADA
EM
VAQUETA
INTEGRAL,
MODELO
PETROLEIRA,
COURO
MACIO,
ACABAMENTO DO PUNHO EM VIÉS (TECIDO
ALGODÃO). POSSUI ELÁSTICO DE AJUSTE NO DORSO.
COSTURADA COM LINHA DE NYLON DE ALTA
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E AO CALOR. (CA – DEVE
ESTAR VÁLIDO DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS).
LUVA MULTITATO – LUVA DE SEGURANÇA
TRICOTADA EM FIOS DE POLIAMIDA (NYLON); SEM
REVESTIMENTO
INTERNO;
RECOBERTA
DE
POLIURETANO NA PALMA E DEDOS; DORSO
DESCOBERTO; PUNHO TRICOTADO COM ELÁSTICO.
(CA – DEVE ESTAR VÁLIDO DURANTE TODA A
VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS).
LUVA
LATEX,
COR
AMARELA,
COM

MARCA

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL R$

Camper CA34414

36,42

1.092,60

Supersafety

33,55

3.355,00

Calseg
CA15467

12,89

3.286,95

Volk
CA 30916

4,88

2.049,60

Medix

4,84

726,00
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194

100

PAR

195

255

PAR

199

200

PAR

200

30

PAR

201

30

Unidade

202

100

PAR

203

50

CONJ

205

60

Unidade

206

200

Unidade

207

200

Unidade

208

100

Unidade
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ANTIDERRAPANTE NA PALMA E DEDOS, FORRO EM
FLOCOS DE ALGODÃO. (CA – DEVE ESTAR VÁLIDO
DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS).
LUVA NITRILICA – LUVA EM BORRACHA NITRÍLICA,
COR VERDE COM FORRO EM FLOCOS DE ALGODÃO
ATENDENDO A EN 374 [3640]. (CA – DEVE ESTAR
VÁLIDO DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS).
LUVA BANHO LATEX – LUVA DE SEGURANÇA DE
ALGODÃO, BANHADA EM LÁTEX VERDE, PALMA
ANTIDERRAPANTE CORRUGADA E BANHO PARCIAL
NO DORSO, PUNHO EM MALHA COM ELÁSTICO.
POSSUI RESISTÊNCIA MECÂNICA E ADERÊNCIA.
ATENDENDO A EN 388 [1131]. (CA – DEVE ESTAR
VÁLIDO DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS).
BOTINA – BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA
EM COURO, FECHAMENTO ELÁSTICO NAS LATERAIS,
PALMILHA DE MONTAGEM EM EVA, SOLADO EM PU
BIDENSIDADE
BICOLOR
COM
SISTEMA
DE
ABSORÇÃO DE IMPACTO. (CA – DEVE ESTAR VÁLIDO
DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS).
BOTINA – BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA
EM COURO FECHAMENTO ELÁSTICO NAS LATERAIS
PALMILHA DE MONTAGEM EM EVA SOLADO EM PU
BIDENSIDADE
BICOLOR
COM
SISTEMA
DE
ABSORÇÃO DE IMPACTO E COM BIQUEIRA DE AÇO.
(CA – DEVE ESTAR VÁLIDO DURANTE TODA A
VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS).
BONE BRIM COM PROTEÇÃO NA NUCA – BONÉ COM
PROTEÇÃO NA NUCA 20 CM, EM BRIM, COM
PROTETOR FACIAL E TELA 8P. (CA – DEVE ESTAR
VÁLIDO DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS).
BOTA PVC – BOTA EM CANO LONGO, COM CABEDAL
NA COR AZUL E SOLADO NA COR AMARELA,
ACESSÓRIO
AMARRA
NA
COR
AMARELA,
IMPERMEÁVEL,
SOLADO
ANTIDERRAPANTE,
RESISTENTE A ÓLEO COMBUSTÍVEL, DE USO
PROFISSIONAL,
CONFECCIONADA
EM
POLICLORETODE VINILA (PVC), INJETADA EM UMA
PEÇA SÓ ACABAMENTO INTERIOR 100% POLIÉSTER.
(CA – DEVE ESTAR VÁLIDO DURANTE TODA A
VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS).
CONJUNTO DE CHUVA – CONJUNTO IMPERMEÁVEL
COMPOSTO DE CALÇA E JAQUETA, CONFECCIONADO
EM NYLON TECIDO DE POLIAMIDA DE 190 FIOS COM
BASE DE POLIVINIL CLORETO – PVC, COM
ESPESSURA TOTAL DE 0,20MM, EMBORRACAHDO
EXTERNAMENTE, FECHAMENTO COM COSTURAS
DUPLAS USANDO LINHA 100% POLIÉSTER Nº 60,
BATIDO COM MAQUINA RETA E ACABAMENTOS EM
MÁQUINA
DE
COSTURA
OVERLOQUE,
IMPERMEABILIZADO INTERNAMENTE COM FITA DE
VEDAÇÃO E APLICADA COM MÁQUINA DE ALTA
FREQUÊNCIA. JAQUETA COM PALA DE VENTILAÇÃO,
CONSTITUIDA POR FUROS CIRCULARES DE 10MM
COBERTOS COM PALA, CONFECCIONADO COM O
MESMO MATERIAL. FECHAMENTO FRONTAL COM
UM ZÍPER Nº 5 E UM VELCRO, COM CAPUZ
EMBUTIDO. PUNHOS AJUSTADOS COM ELÁSTICO 15
MM DE LARGURA, COM VELCRO. COM FAIXA
REFLETIVA DE 50MM. FAIXAS REFLETIVAS NAS
PERNAS DAS CALÇAS, PUNHO DA JAQUETA, TÓRAX
E COSTAS. FECHAMENTO NAS PERNAS EM ZÍPER.
COR: AMARELO. TAMANHOS: M, G, GG E XGG. (CA –
DEVE ESTAR VÁLIDO DURANTE TODA A VIGÊNCIA
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS).
OCULOS DE PROTEÇÃO – ÓCULOS DE PROTEÇÃO
FORMATO
AMPLA
VISÃO,
INCOLOR
COM
TRATAMENTO
ANTI
RISCO,
LENTES
EM
POLICARBONATO,
ANTIEMBAÇANTE,
COM
PROTEÇÃO UVA E UVB, ACABAMENTO INTERNO EM
BORRACHA MALEÁVEL, VENTILAÇÃO INDIRETA
COM DEZ FENTAS NA PARTE SUPEIOR E OITO NA
PARTE INFERIOR TIRANTE ELÁSTICO COM AJUSTE
DE TAMANHO. (CA – DEVE ESTAR VÁLIDO DURANTE
TODA A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS).
OCULOS DE PROTEÇÃO – ÓCULOS DE PROTEÇÃO
CONSTITUÍDOS
DE
ARMAÇÃO
E
VISOR
CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE
POLICARBONATO INCOLOR, COM APOIO NASAL
INJETADO DO MESMO
MATERIAL ASTES TIPO
ESPÁTULA
FIXAS
ATRAVÉS
DE
PARAFUSO
METÁLICO. (CA – DEVE ESTAR VÁLIDO DURANTE
TODA A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS).
OCULOS DE PROTEÇÃO - ÓCULOS DE PROTEÇÃO
CONSTITUÍDOS
DE
ARMAÇÃO
E
VISOR
CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE
POLICARBONATO CINZA, COM APOIO NASAL
INJETADO DO MESMO
MATERIAL ASTES TIPO
ESPÁTULA
FIXAS
ATRAVÉS
DE
PARAFUSO
METÁLICO. (CA – DEVE ESTAR VÁLIDO DURANTE
TODA A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS).
RESPIRADOR DESCARTÁVEL – MODELO PFF1 TIPO
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CA 44541

Volk
CA 40570

29,55

2.955,00

Supersafety
CA 31895

9,23

2.353,65

Crival
CA 30257

66,40

13.280,00

Cartom
CA 15079

66,40

1.992,00

Tecmater
CA 17135

46,40

1.392,00

Genova
CA 39184

98,65

9.865,00

107,95

5.397,50

Kalipso
CA 11285

11,89

713,40

Delta Plus
CA 19176

4,89

978,00

Delta Plus
CA 19176

16,85

3.370,00

Grazia

2,55

255,00

Delta Plus
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250

Unidade

211

200

PAR
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CONCHA PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS E
CA 39052
NÉVOAS NUMA CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE 10
VEZES
O
LIMITE
DE
TOLERÂNCIA
DO
CONTAMINANTE, TAIS COMO POEIRA DE GRÃOS,
CIMENTO PORTLAND, FIBRAS TÊXTEIS, GRAFITE, PÓ
DE MADEIRA, CARVÃO, PEDRAS. (CA – DEVE ESTAR
VÁLIDO DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS).
RESPIRADOR DESCARTÁVEL – MODELO PFF2 (S) TIPO
CONCHA CONSTITUÍDO POR UMA CONCHA INTERNA
DE SUSTENTAÇÃO – COMPOSTA DE NÃO-TECIDO
MOLDADO EM FIBRAS SINTÉTICAS POR UM
Camper
PROCESSO SEM RESINA. SOBRE ESTA CONCHA É
2,55
637,50
CA 38942
MONTADO O MEIO FILTRANTE COMPOSTO POR
MICROFIBRAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE.
(CA – DEVE ESTAR VÁLIDO DURANTE TODA A
VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS).
PERNEIRA DE PROTEÇÃO EM COURO COM
FECHAMENTO EM VELCRO E TRÊS TALAS DE
Marseg
PROTEÇÃO EM PVC. (CA – DEVE ESTAR VÁLIDO
40,65
8.130,00
CA 44234
DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS).
VALOR TOTAL R$ 61.829,20 (sessenta e um mil oitocentos e vinte e nove reais e vinte centavos)

IRINEÓPOLIS, 19 DE OUTUBRO DE 2021.
LADEMIR FERNANDO ARCARI- PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO CONTRATO Nº 78/2021

Publicação Nº 3359637
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 56A8F82B3AC245E655529AB7A486A6872309AF55

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTRATO Nº 78/2021
CODIGO TCE-SC 56A8F82B3AC245E655529AB7A486A6872309AF55
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS.
CONTRATADA: BREITKOPF CAMINHÕES LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE, CONFORME PROPOSTA DE TRABALHO, ATRAVES DE RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL Nº 2021/3235000-6 E RECURSOS PRÓPRIOS.
O VALOR TOTAL DE R$ 471.000,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E UM MIL REAIS).
VIGÊNCIA: 20.10.2021 A 19.10.2022.
BASE LEGAL – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 48/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 14/2021
LEI 8.666/93 CONSOLIDADA E DECRETO MUNICIPAL 3.796/2020
LADEMIR FERNANDO ARCARI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO HOMOLOGAÇÃO Nº 48/2021

Publicação Nº 3359598
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 484CC0D46994C513E819EE7CFFEF589B5CC4B598

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATORIO Nº. 48/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 14/2021
CÓDIGO TCE-SC 484CC0D46994C513E819EE7CFFEF589B5CC4B598
Expirado o prazo recursal, torna publico a HOMOLOGAÇÃO do processo licitatório em epigrafe e a adjudicação da empresa: Breitkopf Caminhões Ltda.
Irineópolis, 20 de outubro de 2021.
Lademir Fernando Arcari
Prefeito Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 53/2021 - PM

Publicação Nº 3358424
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 60BB217EF457A2EC2BA66D13A4EE7DC6E0B3299E

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 53/2021
PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2021 – REGISTRO DE PREÇOS
CÓDIGO TCE Nº 60BB217EF457A2EC2BA66D13A4EE7DC6E0B3299E
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O Município de Irineópolis, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 04 de Novembro de 2021, às 09:00 horas,
Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, com critério de adjudicação MENOR PREÇO POR ITEM de
acordo com a Lei n.º 10.520/02, visando a “AQUISIÇÃO DE 1000 TONELADAS DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE),
COM CAP, PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO, PARA O PERIODO DE 12 MESES, COM ENTREGA PARCELADA”.
O Edital de Licitação encontra-se a disposição dos interessados, no Departamento de Licitações, no horário das 08:30 às 11:30 e das 13:00
as 17:00, sita a Rua Paraná, n.º 200, Centro – Irineópolis – SC, Fone (47) 3625-1111, e no site www.irineopolis.sc.gov.br.
Irineópolis, 20 de outubro de 2021.
LADEMIR FERNANDO ARCARI
Prefeito Municipal
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Itá
Prefeitura
ATA DE RECEBIMENTO NOVA DOCUMENTAÇÃO PL 080/2021

Publicação Nº 3358528

ATA DE RECEBIMENTO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS
Nº. 008/2021, DO MUNICIPIO DE ITA. Às 09h30min do dia vinte do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões
da Prefeitura Municipal de Itá - SC, sita na Praça Doutor Aldo Ivo Stumpf, nº 100, reuniram-se a presidente e membros da comissão permanente de licitações designados pelo Decreto nº 175 de 01 de setembro de 2021, sob a Presidência da Senhorita Silviane Carla Mertins,
membros Delso Minski e Felipe Carlos Caumo, para o ato de recebimento da regularização da documentação da empresa DIULY CRISTINA
DA SILVA MAHLER, protocolada tempestivamente no dia dezenove de outubro de dois mil e vinte e um sob o numero 103.S77.22N-0V. O
envelope foi aberto, os documentos nele contidos foram numerados e vistados pela presidente e comissão de licitações, da analise restou
em HABILITAR a empresa por cumprir com os requisitos do edital. Diante do fato e em abre-se o prazo de cinco dias uteis para recurso.
Intima-se a empresa da decisão. Em nada mais havendo a tratar a Presidente encerrou a sessão, lavrando-se esta ata, que lida e achada
conforme, vai assinada pela presidente e membros da Comissão. Esta Ata será publicada no Diário Oficial dos Municípios, na página do
Município na internet www.ita.sc.gov.br.
Silviane Carla Mertins
Presidente 		

Delso Minski
Membro 		
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Itapema
Prefeitura
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04.072.2021 REGISTRO DE PREÇOS – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,
MATERIAIS ELÉTRICOS, MATERIAIS HIDRÁULICOS, MATERIAIS PARA PINTURA, MADEIRAS E FERRAMENTAS,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA

Publicação Nº 3359855

Estado de Santa Catarina
Município de Itapema
EDITAL DE LICITAÇÃO
O Município de Itapema, torna público a abertura do:
Pregão Presencial nº. 04.072.2021.
Objeto: Registro de Preços – Aquisição de materiais de construção, materiais elétricos, materiais hidráulicos, materiais para pintura, madeiras e ferramentas, para atender as necessidades Prefeitura Municipal de Itapema, conforme especificações e quantitativos constantes
no Anexo I do Edital Nº. 04.072.2021.
Entrega dos envelopes: Até às 08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 08 (oito) de novembro de 2021.
Abertura do Pregão: 08 (oito) de novembro de 2021, às 08:31 (oito horas e trinta e um minutos).
Endereço para retirada do edital: O edital poderá ser baixado pelo sítio www.itapema.sc.gov.br, no ícone “licitações – pregão – pasta
04.072.2021.” ou pessoalmente, Avenida Nereu Ramos, 134, Bairro Centro.
Dúvidas, entrar em contato pelo telefone (047) 3267-1495.
Itapema, 20 de outubro de 2021.
OSVALDO BATISTA NETO
Secretário Municipal de Obras e Transportes
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Fundação Ambiental Área Costeira de Itapema
PORTARIA FAACI Nº 13/2021 - APROVA O PLANO DE MANEJO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO REFÚGIO DE
VIDA SILVESTRE DE ITAPEMA

Publicação Nº 3358855

Fundação Ambiental Área Costeira de Itapema

PORTARIA Nº 13/2021
Aprova o Plano de Manejo da Unidade de
Conservação Refúgio de Vida Silvestre
de Itapema.
O Presidente da Fundação Ambiental Área Costeira de Itapema - FAACI, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 445/2020 e por lei, resolve:
Art. 1º. Aprovar o Plano de Manejo da Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre de
Itapema, localizada no Município de Itapema, o qual foi contratado pela Fundação Ambiental Área
Costeira de Itapema - FAACI e Assessorado pela empresa Detzel Gestão Ambiental.
Art. 2º. O texto consolidado do Plano de Manejo da Unidade de Conservação Refúgio de Vida
Silvestre de Itapema será disponibilizado na sede da Fundação Ambiental Área Costeira de
Itapema e no portal da Prefeitura de Itapema na rede mundial de computadores.
Parágrafo único. Os arquivos digitais, em formato PDF, com os limites da Unidade de
Conservação e de sua zona de amortecimento serão disponibilizados no portal da Prefeitura de
Itapema na rede mundial de computadores.
Art. 3º. O Plano de Manejo da Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre de Itapema
foi aprovado pelo Conselho Gestor da Unidade de Conservação, apresentado ao Conselho
Municipal do Meio Ambiente - COMDEMA e apresentado e discutido em audiência pública.
Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Itapema, 14 de outubro de 2021.

RAPHAEL SARGILO SARAMENTO VOLTOLINI
Presidente da Fundação Ambiental Área Costeira de Itapema - FAACI

Registrada e Publicada a presente Portaria na Fundação Ambiental
Área Costeira de Itapema - FAACI aos catorze dias do mês de
outubro do ano de dois mil e vinte e um.
Cheila Carminatti
Diretora Administrativa

Rua 106 n° 165, Centro – Itapema/SC – CEP: 88220-000
Fone: (47)32671485 – (47) 32671486
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Itapiranga
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 119/2021
MUNICIPIO DE ITAPIRANGA - SC
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 119/2021

Publicação Nº 3359582

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E8ED5DC5F0A2CF8C90A56F137AE1A9E1CC867007

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINI ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA OS DIVERSOS SETORES DESTA
MUNICIPALIDADE
Modalidade: Pregão Presencial.
Tipo: Menor Preço por item.
Recebimento das Propostas: até 08h30min do dia 04/11/2021.
Informações complementares: o Edital em inteiro teor e seus anexos estão à disposição dos interessados no sítio do Município itapiranga.
atende.net ou no Departamento de Compras, situado na Praça das Bandeiras, nº 200, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 07:30 às 11:30 e 13:00
às 17:00. Informações através do e-mail compras@itapiranga.sc.gov.br ou fones (49) 3678-7714, (49) 3678-7700.
Itapiranga, SC, 20 de outubro de 2021
Alexandre Gomes Ribas
Prefeito

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 898

DECRETO 246 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359575

DECRETO 246 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
HOMOLOGA O DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES (ANTES DOS RECURSOS) DO
PROCESSO SELETIVO Nº 08/2021
O Prefeito Municipal de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, Sr. Alexandre Gomes
Ribas, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1° - Fica homologado o deferimento e o indeferimento das inscrições, antes dos
recursos, dos candidatos do Processo Seletivo nº 08/2021, da Prefeitura Municipal de
Itapiranga – SC, conforme segue:
FISIOTERAPEUTA
Nº Insc.
1

3

2

50

3

48

4

55

5

75

6

72

7

65

8

59

9

15

10

80

11

81

12

71

13

7

14

8

15

32

16

11

17

16

18

57

Nome do (a) Candidato (a)

Situação da Inscrição

DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA

Anderson Dos Santos Brazilio
Betina Becker Flach
Bruna Márcia Fiorini
Carolina Eduarda Eich
Denise Tapparello
Eduarda Maria Tiburski
Ellen Cristina Reis
Jamile Kuhn
José Eduardo Perosa
Luana De Almeida Gomes
Mateus Capitaneo
Milena Fank Sulzbacher
Paula Maiara Pereira
Pietra Emanueli Cé
Rosaria Tuerlinckx
Tamires Carolo
Ticiana Reis
Valéria Carine Cherobin

MÉDICO VETERINÁRIO
Nº Insc.
1

18

2

45

3

70

4

56

5

54

6

76

7

82

Nome do (a) Candidato (a)

Adriana Alles
Alex Lengert
André Luís Rogério Gomes
Débora Lorenzon Vogt
Eliéze Stulp
Gabriel Trentin Frigeri
Kaline Amanda Tomazoni

Situação da Inscrição

DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA
Edital de Processo Seletivo nº 08/2021 | Página 1 de 4
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58

9

77

10

64

11

26

12

47
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Marcus Vinicius Dos Santos Redondo
Matheus Schardong Lucca
Patricia Borre
Sirlane Weis
Talia Fernanda Milani
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DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA

PSICÓLOGO
Nº Insc.
1

44

2

12

3

27

4

13

5

62

6

33

7

41

8

52

9

31

10

73

11

69

12

28

13

78

14

38

15

39

16

10

17

53

18

63

19

4

Nome do (a) Candidato (a)

Situação da Inscrição

DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA
DEFERIDA

Ana Júlia Kochhann Pelinson
Carolina Soldera
Caroline Griebler
Daiane Pinheiro Da Silva
Janine Ribeiro Moresco
Juliana Vogel
Karine Klaus
Kelly Miola Alves
Kely Fernanda Deters
Lena Madeira Alves
Lucas Schwede
Luma Leticia Tonello
Maria Carolina Schmitz Rambo
Naiane Beatriz Chaves De Sá
Natiele De Moura
Tainara Caroline Von Borstel
Thiago Dalcin Teixeira
Valtair Cezar Dos Santos
Vanessa Specht

Art. 2° - Por este decreto ficam indeferidas, por não atenderem as instruções contidas
no Edital de Processo Seletivo nº 08/2021, do Município de Itapiranga – SC, as seguintes
inscrições:
FISIOTERAPEUTA
Nº Insc.

Nome do (a) Candidato (a)

1

79

Eduarda Gomes Ferrarini

2

60

Elton Giovane Pauluka

3

66

Gabriela Cristina Bonadiman

4

34

Lariza Da Silva Martins

5

29

Manuela Ramos Pinto

6

1

Ricardo Da Silva Borges

7

51

Talita Meleschco Magalhães Pereira

Situação da Inscrição
INDEFERIDA - Não cumprimento do
2, subitem 2.1.1.1, letra d) do edital.
INDEFERIDA - Não cumprimento do
2, subitem 2.1.1.1, letra d) do edital.
INDEFERIDA - Não cumprimento do
2, subitem 2.1.1.1, letra d) do edital.
INDEFERIDA - Não cumprimento do
2, subitem 2.1.1.1, letra d) do edital.
INDEFERIDA - Não cumprimento do
2, subitem 2.1.1.1, letra d) do edital.
INDEFERIDA - Não cumprimento do
2, subitem 2.1.1.1, letra d) do edital.
INDEFERIDA - Não cumprimento do
2, subitem 2.1.1.1, letra d) do edital.

item
item
item
item
item
item
item
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INDEFERIDA - Não cumprimento do item
2, subitem 2.1.1.1, letra d) do edital.

Thais Ienco Lara

MÉDICO VETERINÁRIO
Nº Insc.

Nome do (a) Candidato (a)

1

67

Alessandra Luíze Kummer Menegassi

2

9

Ana Paula Bassorici

3

40

Andressa Grings

4

20

Andreza Trombetta

5

2

Jéssica Primaz Da Silva

6

74

Sabrina Parise

7

17

Simone Rosa Didoné

Situação da Inscrição
INDEFERIDA - Não cumprimento do
2, subitem 2.1.1.1, letra d) do edital.
INDEFERIDA - Não cumprimento do
2, subitem 2.1.1.1, letra d) do edital.
INDEFERIDA - Não cumprimento do
2, subitem 2.1.1.1, letra d) do edital.
INDEFERIDA - Não cumprimento do
2, subitem 2.1.1.1, letra d) do edital.
INDEFERIDA - Não cumprimento do
2, subitem 2.1.1.1, letra d) do edital.
INDEFERIDA - Não cumprimento do
2, subitem 2.1.1.1, letra d) do edital.
INDEFERIDA - Não cumprimento do
2, subitem 2.1.1.1, letra d) do edital.

item
item
item
item
item
item
item

PSICÓLOGO
Nº Insc.

Nome do (a) Candidato (a)

1

22

Aleson Zentner Scatolin

2

49

Angelina Rodrigues De Siqueira

3

68

Beatriz Felix Da Silva

4

61

Bruna De Rocco Guimarães

5

21

Carla Michelli Mimo

6

37

Dânela Carla Schmitz

7

23

Delcinei Ferreira De Medeiros

8

24

Delcinei Ferreira De Medeiros

9

25

Delcinei Ferreira De Medeiros

10

19

Emanuelle Beatriz Zimmer

11

36

Gilberto Rodrigues

12

83

Gisele Loise Da Silva

13

6

Graciela Ritter

14

5

Isac Da Silva Junior

15

30

Jéssica Fank Korbes

Situação da Inscrição
INDEFERIDA - Não cumprimento do item
2, subitem 2.1.1.1, letra d) do edital.
INDEFERIDA - Não cumprimento do item
2, subitem 2.1.1.1, letra d) do edital.
INDEFERIDA - Não cumprimento do item
2, subitem 2.1.1.1, letra d) do edital.
INDEFERIDA - Não cumprimento do item
2, subitem 2.1.1.1, letra d) do edital.
INDEFERIDA - Não cumprimento do item
2, subitem 2.1.1.1, letra d) do edital.
INDEFERIDA - Não cumprimento do item
2, subitem 2.1.1.1, letra d) do edital.
INDEFERIDA - Inscrição cancelada pelo (a)
candidato (a).
INDEFERIDA - Inscrição cancelada pelo (a)
candidato (a).
INDEFERIDA - Não cumprimento do item
2, subitem 2.1.1.1, letra d) do edital.
INDEFERIDA - Não cumprimento do item
2, subitem 2.1.1.1, letra d) do edital.
INDEFERIDA - Não cumprimento do item
2, subitem 2.1.1.1, letra d) do edital.
INDEFERIDA - Não cumprimento do item
2, subitem 2.1.1.1, letra d) do edital.
INDEFERIDA - Não cumprimento do item
2, subitem 2.1.1.1, letra d) do edital.
INDEFERIDA - Não cumprimento do item
2, subitem 2.1.1.1, letra d) do edital.
INDEFERIDA - Não cumprimento do item
2, subitem 2.1.1.1, letra d) do edital.
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16

46

Jéssica Santos Benklin

17

42

Leiry Raquel Guerres Teles

18

43

Maria Estela Scharnoviski

19

14

Mariana Zatcerkony
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INDEFERIDA - Não cumprimento do
2, subitem 2.1.1.1, letra d) do edital.
INDEFERIDA - Não cumprimento do
2, subitem 2.1.1.1, letra d) do edital.
INDEFERIDA - Não cumprimento do
2, subitem 2.1.1.1, letra d) do edital.
INDEFERIDA - Não cumprimento do
2, subitem 2.1.1.1, letra d) do edital.

item
item
item
item

Art. 3° - Os candidatos com as inscrições indeferidas terão os dias 21 e 22 de outubro
de 2021 para interpor recurso, pelo site da Ameosc: http://www.ameosc.org.br/
Art. 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ITAPIRANGA – SC, 20 de outubro de 2021.

Alexandre Gomes Ribas
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM
Artêmio Antônio Scalon
Secretaria de Administração

DECRETO 247 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359586

DECRETO 247 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
HOMOLOGA O DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES (ANTES DOS RECURSOS) DO CONCURSO PÚBLICO PARA EMPREGO
PÚBLICO Nº 09/2021
O Prefeito Municipal de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, Sr. Alexandre Gomes Ribas, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1° - Fica homologado o deferimento e o indeferimento das inscrições, antes dos recursos, dos candidatos do Concurso Público para
Emprego Público nº 09/2021, da Prefeitura Municipal de Itapiranga – SC, conforme segue:
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (MICRO ÁREA 27) ABRANGÊNCIA: LINHA BELEZA
Nº

Insc.

Nome do (a) Candiato (a)

Situação da Inscrição

1

9

Claudia Verginia Da Silva Lisch

DEFERIDA

2

2

Denise Hammes Medeiros

DEFERIDA

3

3

Leila Gomes

Edital de Processo Seletivo nº 08/2021 | Página 4 de 4
DEFERIDA

4

4

Luana Kern

DEFERIDA

5

5

Tayná Bertoletti

DEFERIDA

Art. 2° - Por este decreto ficam indeferidas, por não atenderem as instruções contidas no Edital de Concurso Público para Emprego Público
nº 09/2021, do Município de Itapiranga – SC, as seguintes inscrições:
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (MICRO ÁREA 27) ABRANGÊNCIA: LINHA BELEZA
Nº

Insc.

Nome do (a) Candiato (a)

Situação da Inscrição

1

8

Andréia Hammes

INDEFERIDA - Não cumprimento do item 2, subitem 2.1.1.1, letra d) do edital.

2

7

Carline Luana Schneider

INDEFERIDA - Não cumprimento do item 2, subitem 2.1.1.1, letra d) do edital.
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3

6

Gisele Pereira Lemos

INDEFERIDA - Não cumprimento do item 2, subitem 2.1.1.1, letra d) do edital.

4

1

Vanessa Schiavinatto Batista

INDEFERIDA - Não cumprimento do item 2, subitem 2.1.1.1, letra d) do edital.

Art. 3° - Os candidatos com as inscrições indeferidas terão os dias 21 e 22 de outubro de 2021 para interpor recurso, pelo site da Ameosc:
http://www.ameosc.org.br/
Art. 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ITAPIRANGA – SC, 20 de outubro de 2021.
Alexandre Gomes Ribas
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM
Artêmio Antônio Scalon
Secretaria de Administração

DECRETO Nº 245, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358316

DECRETO Nº 245, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO ATLETISMO ITAPIRANGA/SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO DE ITAPIRANGA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal nº 2.384,
de 17 de abril de 2007,
Decreta:
Art. 1º Fica declarada de UTILIDADE PÚBLICA a ASSOCIAÇÃO ATLETISMO ITAPIRANGA/SC, inscrita no CNPJ sob nº 37.186.457/0001-42,
com sede na Linha Popi, Interior, Itapiranga/SC.
Art. 2º A entidade de que trata o artigo anterior ficam assegurados todos direitos e vantagens da legislação vigente.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Itapiranga/SC, 20 de outubro de 2021.
ALEXANDRE GOMES RIBAS
Prefeito
Publicado no DOM – Diário Oficial dos Municípios
Artêmio Antônio Scalon
Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DO CONTRATO N° 063/2021
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
EXTRATO CONTRATUAL

Publicação Nº 3358264
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 09FF4E144EF7CC1A9CA142899756ED076EC1F4C1

Contrato Nº: 063/2021
Contratante: MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
Contratada: AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA
Licitação: Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia 87/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, DE
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS.
Vigência: Início: 20/10/2021 Término: 28/02/2022
Assinatura: 20/10/2021
Valor R$: 34.110,00 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Dez Reais)
Dotação: 73 - 06.002.2020.3339039050000000000.01011001
Dotação: 100 - 06.004.2028.3339039050000000000.01011001
Itapiranga, 20 de outubro de 2021.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2021

Publicação Nº 3358233

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F515D6556DCBAE5D9E34D03FFF23231558DD8516
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Pregão
Para Aquisição de Bens 112/2021
Processo Administrativo: 112/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada pela Decreto nº 3/2021.
Homologo
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Pregão nº. 112/2021, o(s) participante(s):
26352 - L.F. CAMINHOES LTDA.
Item Produto
Unidade Marca
1
CAMINHÃO NOVO ZERO KM NA COR BRANCA ANO MODELO UNIDADE Volkswagen
2021 TRAÇADO 8 X 4 COM O SEGUNDO EIXO DIRECIONAL
COM CAPACIDADE DE CARGA BRUTA DE 29 TONELADAS.
CABINE COM AR CONDICIONADO DE FÁBRICA, E COM
BANCO A AR, RÁDIO AM/FM DE FÁBRICA. TRANSMISSÃO
MANUAL, MEDIDA DA RODA 275/80/22,5 SEM CAMARA,
SISTEMA DE FREIO A AR. O VEÍCULO DEVE ATENDER
TODAS AS NORMAS VIGENTES DE EMISSÃO DE PULUENTES
E COM NO MÍNIMO UM ANO DE GARANTIA LIVRE DE
QUILOMETRAGEM.
229016 - FOROESTE VEICULOS LTDA
Item Produto
Unidade Marca
3
CAMINHAO NOVO, ZERO KM, NA COR BRANCA, ANO UNIDADE FOTON
MODELO 2021, TRAÇÃO 4 X 2, A DIESEL, POTENCIA DE NO
MINIMO 156 CVS, CABINE COM AR CONDICIONADO DE
FÁBRICA, COM BANCO A AR, DIREÇÃO HIDRAULICA, RADIO
AM/FM DE FÁBRICA, CAMBIO MANUAL, MEDIDA DOS PNEUS
235/75/17,5, COM SISTEMA DE FREIO A AR, COM GARANTIA
DE 12 MESES. O VEICULO DEVE TER TODOS OS
EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS DE SÉRIE. EQUIPADA COM
CAÇAMBA COM COMPRIMENTO DE 3,60 M E 2,17 M DE
LARGURA (MEDIDAS MINIMAS), COM TAMPAS LATERAIS
MÓVEIS, CHAPAS METÁLICAS, TOMADA DE FORÇA
ACOPLADA, BARRICA D'AGUA, CAIXA DE FERRAMENTAS,
PINTURA DA BASCULANTE EM "PU", PROTEÇÃO LATERAL,
PARACHOQUE HOMOLOGADO, FAIXAS REFLETIVAS.
543284 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
Item Produto
Unidade Marca
4
CAMINHÃO ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2021, UNIDADE IVECO
EQUIPADO COM AR CONDICIONADO, TRAÇÃO 6 X 4, MOTOR
6 CILINDROS EQUIPADO COM TURBO COOLER, POTENCIA
MINIMA DE 275 CV, FREIO MOTOR ADICIONAL, FREIO A AR,
DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS DE 3400 MM, BOMBA
HIDRAULICA COM TOMADA DE FORÇA ACOPLADA, SISTEMA
ELÉTRICO 24 V, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 9
MARCHAS A FRENTE E 1 A RÉ, COM CONTROLE DE
EMISSÃO DE POLUENTES QUE ATENDA TODAS AS NORMAS
VIGENTES, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE CAPACIDADE
VOUMÉTRICA MÍNIMA E COMPROVADA DE 12 M³.
763160 - BERTOLETTI METALMECANICA LTDA
Item Produto
Unidade Marca
2
CARROCERIA
PRANCHA
PARA
TRANSPORTE
DE UNIDADE BERTOLETTI
MÁQUINAS, MEDINDO NO MÍNIMO 3000MM DE LARGURA E
METALMECÂN
10000MM
DE
COMPRIMENTO,
CAPACIDADE
DE
ICA
TRANSPORTE 25 TONELADAS, ESTRUTURA COM CHASSI
EM VIGA METÁLICA "PERFIL U" OU "PERFIL I", INTERPOSTOS
LAMINADOS NA PRIMEIRA ALMA DE 220MM DE LARGURA,
CHAPA DE 5,16", TRAVESSAS EM VIGA "U" TRANSVERSAL
SOBRE O CHASSIS COM DISTÂNCIAMENTO MÁXIMO DE 40
CM ENTRE VIGA, PERFIL LATERAL ENRIJECIDO COM DOBRA
OU PERFIL LATERAL EM VIGA METÁLICA "PERFIL U"
REFORÇANDO A LATERAL, MALHA FRONTAL DE 1.400MM A
1.600MM DE ALTURA DO ASSOALHO, MONTAGEM COM VIGA
"U" ENRIJECIDO DE 3/16", COM TRAVESSAS DE CONTENÇÃO
EM VIGAS "U" ENRIJECIDO, COM BASE TRASEIRA
INCLINADA DE 1.200MM COM PERFIL 1/4" E DUAS SAPATAS
DE APOIO AO CHÃO PARA CARREGAMENTO DE MÁQUINAS
COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO HIDRÁULICA, RAMPA
ESCAMOTEÁVEL QUE CONTENHA DIMENSÕES DE 2.800MM
DE COMPRIMENTO E DE 800MM A 900MM DE LARGURA
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Qtde
1

Valor Unitário
R$520.900,55

Valor Total
R$520.900,55

Total do Fornecedor:

R$520.900,55

Qtde
1

Valor Unitário
R$305.000,00

Valor Total
R$305.000,00

Total do Fornecedor:

R$305.000,00

Qtde
1

Valor Unitário
R$529.900,33

Valor Total
R$529.900,33

Total do Fornecedor:

R$529.900,33

Qtde
1

Valor Unitário
R$94.900,00

Valor Total
R$94.900,00
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CADA, MONTADA COM 3 VIGAS MODELO "I" REFORÇADA
PARA CADA RAMPA, CANTONEIRAS 2X1/4 SOLDADAS NAS
VIGAS "I" COM 6 SUPORTES A CADA RAMPA FIXADO NA
PARTE
TRASEIRA
PINOS
CIMENTADOS
COM
ENGRAXADEIRA INDIVIDUAL E SISTEMA DE ACIONAMENTO
HIDRÁULICO COM UM PISTÃO PARA CADA RAMPA COM
ACIONAMENTO
HIDRÁULICO,
KIT
HIDRÁULICO,
MANGUEIRAS, RESERVATÓRIO DE ÓLEO E SISTEMA DE
ACIONAMENTO INCLUSOS, ASSOALHO DE MADEIRA NAS
LATERAIS E ASSOALHO METÁLICO CENTRAL, INSTALAÇÃO
DE SISTEMA ELÉTRICO ILUMINAÇÃO NAS LATERAIS ,
SUPORTE PARA AMARRAÇÃO DO EQUIPAMENTO NAS
LATERAIS NA PARTE FRONTAL E TRASEIRA, A MONTAGEM
DA CARROCERIA SERÁ COM SOLDAGEM MIG , FIXADA POR
ABRAÇADEIRA SOBRE CHASSI DE 18MM E SUPORTE
FIXADO NO CHASSI DA PLATAFORMA, JATEAMENTO A
GRANALHA DE AÇO COM APLICAÇÃO DE FUNDO
ANTICORROSIVO NA SUPERFÍCIE, PINTURA COM TINTA PU
NA COR (COR DO CAMINHÃO), FAIXAS REFLETIVAS,
ILUMINAÇÃO LATERAL CONFORME CONTRAN, PARALAMAS, PROTEÇÃO LATERAL , PARA-CHOQUE TRASEIRO
MÓVEL QUE ATENDA AS NORMAS EXIGIDAS PELO
INMETRO, CAIXA DE FERRAMENTAS NA PARTE LATERAL, E
COM
TODOS
OS
SERVIÇOS
DE
INSTALAÇÃO
REGULARIZAÇÃO EXIGIDAS PELO CONTRAN E DNIT SOBRE
O CAMINHÃO (MODELO CAMINHÃO), PROTETOR LATERAL
DE ALUMÍNIO NORMA EXIGIDA PELO CONTRAN, PLACA
TRASEIRA REFLETIVA CONFORME NORMA DO CONTRAN,
PARA-CHOQUE TRASEIRO NORMA EXIGIDA PELO INMETRO,
VÁLVULA DE SEGURANÇA E REGISTRO, KIT MANGUEIRAS
CILINDROS E CONEXÕES, BOMBA HIDRÁULICA ACOPLADA,
BARRICA DE ÁGUA.

___________________________________
ALEXANDRE GOMES RIBAS
Prefeito
CPF: 927.322.919-00
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Total do Fornecedor:

R$94.900,00

Itapiranga, 20 de outubro de 2021.
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Itapoá
Prefeitura
ATA SESSÃO PÚBLICA - INEXIGIBILIDADE Nº 04/2021

Publicação Nº 3358882

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 95EBE08204B5D0C6561EE8C8F11AEFC7C52CCA72

ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO AO CREDENCIAMENTO
Data

20/10/2021

Horário início: 11:30min

Licitação /Modalidade

INEXIGIBILIDADE
CHAMADA PÚBLICA
PROCESSO

Nº 04/2021
Nº 05/2021
Nº 42/2021

OBJETO:
CREDENCIAMENTO DE EMPRESA, ASSOCIAÇÃO, ONG OU OSCIP, CAPACITADOS E INTERESSADOS EM TRANSPORTE E REAPROVEITAMENTO AMBIENTALMENTE ADEQUADOS DO ÓLEO VEGETAL DE FRITURA EXAURIDO ENTREGUE PELOS MUNÍCIPES NO POSTO DE ENTREGA
VOLUNTÁRIA – PEV – LOCALIZADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, E MAIS POTENCIAIS LOCAIS, COMO
POR EXEMPLO NA E. M. EUCLIDES EMÍDIO DA SILVA – BARRA DO SAÍ E NA E. M. ZÓZIMO NERES DO ROSÁRIO – PONTAL DO NORTE, DE
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OS DETALHAMENTOS CONSTANTES NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA. No dia e hora supramencionados, na sede da Prefeitura Municipal, reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de Licitação, conforme Decreto Municipal
nº 5144/2021. Observando que a Licitação foi publicada no Diário Oficial do Município, Site da Prefeitura de Itapoá e Jornal de Grande
Circulação no dia 16/06/2021 a fim de ampla divulgação. Protocolou envelope a seguinte empresa:
Data

Prot.

Empresa

CNPJ/MF

19/08/2021

89

BIO OLIVEIRA – OLIVEIRA E DUARTE TRANSPORTES LTDA

30.728.675/0001-12

Iniciada a sessão os membros da CPL rubricaram o envelope de credenciamento, o qual encontrava-se devidamente lacrado, analisados
todos os documentos e rubricados por todos os membros da CPL, onde foi constatado o disposto a seguir:
Considerações: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1

REF.: BIO OLIVEIRA – OLIVEIRA E DUARTE TRANSPORTES LTDA

1.1. Não apresentou o documento de identificação, com foto, do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais, das declarações constantes
neste edital e do contrato social, descumprindo o item 8.1.1 do Edital;
1.2. O objeto do contrato social e Cartão CNPJ não são compatíveis com o objeto da presente licitação, descumprindo o item 5.1 do Edital;
1.3. Não apresentou a Certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), apenas um documento constando “situação de
regularidade do empregador”, porém não tem prazo de validade, descumprindo o item 8.2.2 do Edital;
1.4. Apresentou Certificado de regularidade junto a Fazenda Municipal da sede da licitante vencida em 27/09/2021, descumprindo o item 8.2.3 do Edital;
1.5. Não apresentou a Certidão Negativa da Receita Federal, apenas uma relação das certidões emitidas por data de emissão do site da Receita, descumprindo o item 8.2.5 do Edital;
1.6. Não apresentou a Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943
(incluído pela Lei nº 12.440, de 2011), descumprindo o item 8.2.6 do Edital;
1.7. Não apresentou o Atestado(s), em nome da interessada, fornecido(s) por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que comprove(m) aptidão para o desempenho de atividade pertinente e
compatível com o objeto deste chamamento, descumprindo o item 8.4.1 do Edital.
CONSIDERAÇÕES DA CPL: Nestes quesitos a CPL considera a empresa INABILITADA.

Cientes os licitantes do resultado supra, ficam os mesmos notificados e aberto o prazo de direito de recurso previsto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, até o dia 26/10/2021, em horário de expediente da Prefeitura, das 07:30 às 13:30. Os recursos deverão ser feitos através
de protocolo no site https://itapoa.atende.net/ ou pelo e-mail licitacoes@itapoa.sc.gov.br. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à
lavratura da presente Ata. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada por todos os presentes.
ISABELA RAICIK DUTRA POHL RISSI
1ª PRESIDENTE-ADJUNTA
LAYRA DE OLIVEIRA
1ª VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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JOSEANE MARIA SOARES DE LIMA
3ª VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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ATA SESSÃO PÚBLICA - INEXIGIBILIDADE Nº 05/2021

Publicação Nº 3358605

ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO AO CREDENCIAMENTO
Data

20/10/2021

Horário início: 08:30min

Licitação /Modalidade

INEXIGIBILIDADE
PROCESSO

Nº 05/2021
Nº 44/2021

OBJETO:
Credenciamento de empresas especializadas para operacionalização do programa de microfinanças do Município de Itapoá/SC (juro zero).
No dia e hora supramencionados, na sede da Prefeitura Municipal, reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de Licitação, conforme Decreto Municipal nº 5144/2021. Observando que a Licitação foi publicada no Diário Oficial do Município, Site da Prefeitura de Itapoá e
Jornal de Grande Circulação no dia 04/08/2021 a fim de ampla divulgação. Protocolou envelope a seguinte empresa:
Data

Prot.

Empresa

CNPJ/MF

18/10/2021

142

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO – AILOS

05.463.212/0001-29

Iniciada a sessão os membros da CPL rubricaram o envelope de credenciamento, o qual encontrava-se devidamente lacrado, analisados
todos os documentos e rubricados por todos os membros da CPL, foi constatado o disposto a seguir:
Considerações: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1 REF.: COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO – AILOS
1.1. Não apresentou a declaração exigida no item 8.4.5. do edital: Declaração da empresa que seu(s) sócio(s) não possui(em) e nem possuiu(iram) nos
últimos seis meses função de prefeito, vice-prefeito, vereador ou servidor municipal, subsistindo a proibição até 6 (seis) meses após finda a(s) respectiva(s) função(ões) (conforme modelo do Anexo VI).
1.2. Verificou-se ainda que nos Anexos II, III e IV apresentados pela proponente, consta o CNPJ 05.643.212/0001-29, ou seja, divergente do CNPJ constante nos demais documentos oficiais apresentados CNPJ 05.463.212/0001-29. Apesar de inferir erro de digitação cumpre o registro.
CONSIDERAÇÕES DA CPL: Nestes termos, considera a empresa INABILITADA.

Cientes os licitantes do resultado supra, ficam os mesmos notificados e aberto o prazo de direito de recurso previsto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Os recursos deverão ser protocolados formalmente através do site itapoa.atende.net ou pelo e-mail licitacoes@itapoa.sc.
gov.br até o dia 28/10/2021, em horário de expediente da Prefeitura, das 07:30h às 13:30h. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à
lavratura da presente Ata. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada por todos os presentes.
ISABELA RAICIK DUTRA POHL RISSI
1ª PRESIDENTE-ADJUNTA
JOSEANE MARIA SOARES DE LIMA
3ª VICE-PRESIDENTE

DAIANE BATISTA
MEMBRO

DECRETO MUNICIPAL Nº 5189, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358415

DECRETO MUNICIPAL Nº 5189, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional extraordinário, proveniente de Liberação de Recursos autorizados pela Portaria nº 2476, de 01
de outubro de 2021, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, referente ao processo n. 59052.007017/2021-68.
MARLON ROBERTO NEUBER, Prefeito de Itapoá, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 68, inciso V, da Lei Orgânica Municipal, de
acordo com o artigo 41, inciso III e artigo 44 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964 e inciso V do artigo 6º da Lei Orçamentária nº
1051, de 14 de dezembro de 2020 - LOA 2021,
DECRETA:
Art. 1º Abre-se no orçamento Municipal crédito adicional extraordinário, proveniente de Liberação de Recursos autorizados pela Portaria
nº 2476, de 01 de outubro de 2021, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, referente ao processo nº 59052.007017/2021-68,
perfazendo o montante de R$555.572,40 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais e quarenta centavos) conforme segue:
Suplementação:
07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO
003 Coordenadoria da Defesa Civil
0006.0182.0020.2140 Manutenção do Fundo da Defesa Civil
34490 Aplicações Diretas (610) FR 02800100 Recurso Defesa Civil .. .......................... ….….R$555.572,40
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO... …………….….……..……..…………..… ..................................... …R$555.572,40
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Itapoá, 13 de outubro de 2021.
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MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito de Itapoá
JADIEL MIOTTI DO NASCIMENTO
Chefe de Gabinete
CARLITO J. CUSTÓDIO JÚNIOR
Secretário da Fazenda

DECRETO MUNICIPAL Nº 5190, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358417

DECRETO MUNICIPAL Nº 5190, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021
Altera Decreto Municipal nº 4327, de 19 de fevereiro de 2020, que nomeia membros do Conselho de Contribuintes do Município de Itapoá
para o próximo biênio e dá outras providências.
MARLON ROBERTO NEUBER, Prefeito de Itapoá, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 68, inciso V, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica alterada a alínea “b” do inciso VI, do artigo 1º, do Decreto Municipal nº 4327/2020, passando a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º ...
...
VI - um conselheiro corretor de imóveis devidamente registrado no CRECI/SC e seu respectivo suplente:
...
b) “Glasuira Lemes do Amaral – Suplente;” (NR)
...
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Itapoá, 14 de outubro de 2021.
MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito de Itapoá
JADIEL MIOTTI DO NASCIMENTO
Chefe de Gabinete

DECRETO MUNICIPAL Nº 5191, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358416

DECRETO MUNICIPAL Nº 5191, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021
Transfere o ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público e dá outras providências.
MARLON ROBERTO NEUBER, Prefeito de Itapoá, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 68, inciso V, da Lei Orgânica Municipal e,
Considerando que os dias 1º e 02 de novembro de 2021 são, respectivamente, ponto facultativo e feriado nacional, conforme disposto na
Portaria nº 430, de 30 de dezembro de 2020, do Ministério da Economia/Gabinete do Ministro;
Considerando a conveniência de manter uniformidade no funcionamento do Poder Executivo Municipal;
DECRETA:
Art. 1º Fica transferida a data de ponto facultativo do dia 28 de outubro de 2021 (Dia do Servidor Público) para o dia 1º de novembro de
2021.
Art. 2º Nos dias 1º e 02 de novembro de 2021 (feriado de Finados) não haverá expediente nas repartições públicas municipais.
Art. 3º Nas datas mencionadas no artigo 2º os departamentos e setores que executam serviços considerados essenciais obedecerão a escala
de trabalho estipulada pelas respectivas chefias.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Itapoá, 14 de outubro de 2021.
MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito de Itapoá
JADIEL MIOTTI DO NASCIMENTO
Chefe de Gabinete

LEI MUNICIPAL Nº 1114, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359202

LEI MUNICIPAL Nº 1114, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021
Altera a Lei Municipal nº 1087, de 27 de julho de 2021, que institui o Mercado Público Municipal, denominado Mercado da Maria, e dá outras
providências.
O PREFEITO DE ITAPOÁ, Marlon Roberto Neuber: Faço saber que a Câmara Municipal de Itapoá aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterado o artigo 22 da Lei Municipal nº 1087/2021, renumerando o parágrafo único para §1º, acrescido o §2º e seus incisos I,
II, III e IV, os quais passam a vigorar com a seguinte redação:
...
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Art. 22. ...
“§1º O lance mínimo de cada permissão onerosa será definido através de avaliação mercadológica, que apurará o valor correspondente a 5
(cinco) anos de aluguel mensal para cada espaço.” (NR)
“§2º No caso de não acudirem interessados ou no caso de inabilitação e consequente não ocupação de algum dos boxes do Mercado após o
processo licitatório, fica o Poder Executivo autorizado a realizar, de maneira alternativa ou cumulativa, as seguintes possibilidades, as quais
devem observar a seguinte ordem de predileção:
I – possibilidade de parcelamento do valor referente a outorga da permissão de forma em até 60 (sessenta) meses em parcelas mensais e
consecutivas, em número de parcelas a ser definido por Decreto do Poder Executivo;
II - autorizar o permissionário a arrendar total ou parcialmente o espaço decorrente de sua permissão, desde que mantido a mesma destinação autorizada nesta lei;
III - autorizar a outorga de mais de uma permissão onerosa ao mesmo permissionário, quando não acudirem outros interessados no mesmo
espaço dentro do mesmo processo licitatório, situação na qual não se aplicará o § 7a do art. 16 da Lei Municipal n. 1087/2021; e,
IV - aplicar, por analogia, do critério de julgamento de maior lance, estabelecendo o valor de lance mínimo que levará em conta o valor
previsto no §1º do presente artigo reduzido até percentual máximo a ser definido em Decreto do Poder Executivo.” (NR)
...
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Itapoá, 20 de outubro de 2021.
MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito de Itapoá - SC
[assinado digitalmente]
JADIEL MIOTTI DO NASCIMENTO
Chefe de Gabinete
[assinado digitalmente]
Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3º e §4º, da Lei Orgânica de Itapoá, Resolução nº
14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

LEI MUNICIPAL Nº 1115, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359174

LEI MUNICIPAL Nº 1115, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021
Institui diretrizes para a Política Pública de conscientização sobre a menstruação e a universalização do acesso a absorventes higiênicos no
Município de Itapoá/SC, denominada Menstruação sem Tabu.
O PREFEITO DE ITAPOÁ, Marlon Roberto Neuber: Faço saber que a Câmara Municipal de Itapoá aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituída, no Município de Itapoá/SC, a Política Pública, denominada Menstruação sem Tabu, de conscientização sobre a menstruação e a universalização do acesso a absorventes higiênicos, que se regerá nos termos desta Lei.
Art. 2º A Política instituída por esta Lei tem como objetivo contribuir com a busca pela plena conscientização acerca da menstruação, assim
como viabilizar acesso aos absorventes higiênicos femininos como fator de redução da desigualdade social e, em especial, conscientizar a
população sobre:
I - a aceitação do ciclo menstrual feminino como um processo natural do corpo;
II - a atenção integral à saúde da mulher e aos cuidados básicos decorrentes da menstruação; e
III - o direito à universalização do acesso de todas as mulheres a absorventes higiênicos durante o ciclo menstrual.
Art. 3º A Política “Menstruação sem Tabu”, de que trata esta Lei, consiste nas seguintes diretrizes básicas:
I - desenvolvimento de programas, ações e articulação entre órgãos públicos, sociedade civil e iniciativa privada, que visem ao desenvolvimento do pensamento livre de preconceito em torno da menstruação;
II - incentivo a palestras e cursos em escolas municipais, a partir do Ensino Fundamental II, nos quais se aborde a menstruação como um
processo natural do corpo feminino, com vistas a evitar e combater a evasão escolar em decorrência dessa questão;
III - elaboração e distribuição de cartilhas e folhetos explicativos que abordem o tema “Menstruação sem Tabu”, voltado a todos os públicos,
sexos e idades, objetivando desmistificar a questão e combater o preconceito;
IV - realização de pesquisas para aferição dos lares nos quais as mulheres não têm acesso a absorventes higiênicos, visando direcionar e
aperfeiçoar ações governamentais;
V - incentivo e fomento à criação de cooperativas, microempreendedores individuais e pequenas empresas que fabriquem absorventes
higiênicos de baixo custo; e
VI - fomentar a realização de campanhas de captação de recursos que assegurem a disponibilização e distribuição gratuita de absorventes
pelo Poder Público, por meio de aquisição por compra, doação ou outras formas, mediante parcerias com a iniciativa privada, demais entes
da federação, organizações não governamentais ou mediante o próprio Poder Público dentro de sua realidade orçamentária.
Parágrafo único. A distribuição dos absorventes será feita:
a) às alunas das escolas, a partir do Ensino Fundamental II da Rede Pública, com vistas a evitar e combater a evasão escolar;
b) às adolescentes e mulheres acolhidas nas unidades e abrigos sob gestão Municipal, em situação de vulnerabilidade;
c) às adolescentes e mulheres em situação de rua; e,
d) às adolescentes e mulheres em situação familiar de extrema pobreza.
Art. 4º Para efeito da plena eficácia da Política instituída por esta Lei e outras ações decorrentes da sua aplicabilidade, inclusive fiscais e
tributárias, fica estabelecido o absorvente higiênico como um “produto higiênico básico” e classificado como “bem essencial”.
Parágrafo único. Os absorventes higiênicos passam a ser incluídos como “componente obrigatório” das cestas básicas destinadas a núcleos
familiares onde haja mulheres no Município de Itapoá/SC.
Art. 5º A universalização do acesso a absorventes higiênicos, de que trata esta Lei, dá-se:
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I - pela campanha que vise à aquisição e à distribuição gratuita de absorventes:
a) nas unidades de Ensino Fundamental II da Rede pública de Educação, às alunas que iniciaram seu ciclo menstrual;
b) nas unidades e abrigos de gestão municipal de proteção social, às adolescentes e mulheres acolhidas em situação de vulnerabilidade,
isto é:
1. em situação de rua; e,
2. em situação familiar de extrema pobreza;
c) por fim, nas unidades de saúde e de atendimento tanto em assistência social e quanto psicossocial administradas pelo Município.
Art. 6º Além das ações previstas nesta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a promover palestras veiculadas por médicos e psicólogos,
destinadas especialmente ao público jovem com fim a conscientizar sobre o ciclo menstrual da mulher e seus efeitos.
Art. 7º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Itapoá, 20 de outubro de 2021.
MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito de Itapoá - SC
[assinado digitalmente]
JADIEL MIOTTI DO NASCIMENTO
Chefe de Gabinete
[assinado digitalmente]
Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3º e §4º, da Lei Orgânica de Itapoá, Resolução nº
14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

LEI MUNICIPAL Nº 1116, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359167

LEI MUNICIPAL Nº 1116, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021
Autoriza a Criação do Programa “Censo de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e de seus familiares” no município de Itapoá.
O PREFEITO DE ITAPOÁ, Marlon Roberto Neuber: Faço saber que a Câmara Municipal de Itapoá aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Cria o Programa “Censo de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e de seus familiares” (família nuclear) e seu cadastramento, no âmbito do município de Itapoá/SC, com o objetivo de identificar, mapear e cadastrar o perfil socioeconômico, étnico e cultural
das pessoas com TEA e seus familiares, com vistas ao direcionamento das políticas públicas de saúde, educação, trabalho e lazer desse
segmento social.
Art. 2º As informações coletadas por meio da realização do “Censo das Pessoas com TEA e de seus familiares” servirão para a constituição
de um banco de dados contendo as seguintes informações:
I - informações relativas à saúde:
a) quantitativo sobre os tipos de autismo ao qual a pessoa com TEA foi acometida; e,
b) quantitativo sobre os graus de autismo ao qual a pessoa com TEA foi acometida.
II - informações relativas à questão geográfica no município:
a) qualificação do autista e de seus familiares; e,
b) quantificação de autistas por localização geográfica.
III - informações sobre a condição social:
a) grau de escolaridade do autista e seus familiares,
b) nível de renda por unidade familiar;
c) raça étnica; e,
d) profissão da pessoa com TEA e seus familiares.
Parágrafo único. As informações pessoais mencionadas na presente norma serão sigilosas e servirão para mapeamento e desenvolvimento
de políticas públicas conforme a região, considerando ainda a condição social, econômica e cultural dos autistas e seus familiares.
Art. 3º O Programa de que trata esta Lei será realizado a cada quatro anos, devendo conter mecanismos de atualização mediante autocadastramento.
Art. 4º O sistema de gerenciamento e mapeamento dos dados contemplará, em sua composição, ferramentas de pesquisa básica e de
pesquisa ampla para manuseio pelas Secretarias de Saúde, de Educação, de Desenvolvimento Social e Econômico, de Segurança Pública e
Trânsito, de Assistência Social, abrangendo os cruzamentos de informações quantitativas necessárias para a articulação e formulações de
políticas públicas.
§1º Os dados obtidos por meio do Programa são inalteráveis e deverão ser transpostos para o banco de dados das secretarias mencionadas
no caput deste artigo.
§2º As estatísticas do cadastro deverão estar disponíveis, preservando os direitos invioláveis de sigilo, a fim de proteger as pessoas com
autismo e suas famílias para que se possa mensurar a evolução e o georreferenciamento do transtorno na sociedade, bem como a resposta
do Poder Público ao tratamento apropriado.
§3º Para assegurar a confidencialidade e o respeito à privacidade das pessoas com TEA e seus familiares, as informações contidas no Programa terão caráter sigiloso e serão usadas exclusivamente para fins estatísticos, não podendo ser objeto de certidão ou servir de provas
em processo administrativo, fiscal ou judicial.
§4º Os dados do Programa poderão ser compartilhados com a administração municipal direta e indireta, bem como com os demais órgãos
públicos federais, estaduais e municipais desde que justificada a necessidade pelo requerente, que assinará termo de responsabilidade
quanto ao uso dos dados compartilhados.
§5º A Secretaria de Saúde poderá criar portaria, por meio de convênio com o Conselho de Medicina do Estado de Santa Catarina, ou outro
conselho competente para o diagnóstico, em comum acordo, determinando, para fins de estatística e cadastramento, que hospitais, clínicas
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e consultórios públicos e privados lhe informem quando diagnosticarem ou tomarem conhecimento de que algum paciente tem TEA.
Art. 5º A instituição ou órgão responsável pela elaboração e execução do Programa empreenderá estudos para desenvolver outros indicadores de forma a subsidiar com dados estatísticos a melhoria da qualidade no tratamento da pessoa com TEA e, visando a uma solução futura
por meio de políticas públicas de incentivo específico, poderá informar:
I - a quantidade de profissionais especialistas disponíveis e imprescindíveis ao tratamento multidisciplinar do autismo que atendem na rede
pública e privada de forma georreferenciada na região; e,
II - qual o déficit de profissionais especializados.
Parágrafo único. Os profissionais especialistas imprescindíveis ao tratamento multidisciplinar do autismo incluem neurologistas, psiquiatras,
psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, educadores físicos, entre outros.
Art. 6º As pessoas envolvidas na realização do Programa devem passar por um processo de capacitação para realização do censo.
Parágrafo único. O processo de capacitação de que trata o caput deste artigo será ministrado pela Secretaria de Saúde e orientado por
entidades representativas do segmento da pessoa com TEA e equipe multidisciplinar composta de:
I - psicólogo;
II - assistente social;
III - psicopedagogo;
IV - fonoaudiólogo;
V - neurologista; e,
VI - psiquiatra.
Art. 7º As estratégias definidas nesta Lei não elidem a adoção de medidas adicionais em âmbito local ou de instrumentos jurídicos que
formalizem a cooperação entre os entes federados, podendo ser complementadas por mecanismos nacionais e municipais de coordenação
e colaboração recíproca.
Art. 8º Para a execução do Programa, poderão ser estabelecidos convênios e parcerias com órgãos públicos e entidades de direito público
ou privado, de acordo com a legislação vigente.
Art. 9º O registro da pessoa com TEA no cadastro municipal de que trata esta Lei será feito mediante a apresentação do laudo de avaliação
realizado por um médico neurologista ou psiquiatra, com apoio da equipe multidisciplinar composta de psicólogo, psiquiatra, fonoaudiólogo
e terapeuta ocupacional.
Art. 10. A pessoa cadastrada poderá receber uma carteira de identificação, com prazo de validade indeterminado, para que possa usufruir
os direitos das pessoas com deficiência previstos na Constituição e na Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa
com Deficiência).
Art. 11. A carteira de identificação do autista poderá será fornecida junto ao Poder Executivo nos termos da Lei Municipal nº 913, de 24 de
setembro de 2019.
Art. 12. Os critérios e os procedimentos para a identificação precoce das pessoas com TEA, a sua inclusão no cadastro de que trata esta
Lei, as entidades responsáveis pelo seu cadastramento e os mecanismos de acesso aos dados do cadastro serão definidos em regulamento
próprio.
Art. 13. Para o cumprimento das disposições desta Lei, o titular da Secretaria Municipal de Saúde poderá editar normas complementares
mediante portaria.
Art. 14. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Itapoá, 20 de outubro de 2021.
MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito de Itapoá - SC
[assinado digitalmente]
JADIEL MIOTTI DO NASCIMENTO
Chefe de Gabinete
[assinado digitalmente]
Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3º e §4º, da Lei Orgânica de Itapoá, Resolução nº
14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ:RESULTADO PARCIAL DAS INSCRIÇÕES AO EDITAL 38 - ACT 2021

Publicação Nº 3358697

Município de Itapoá – SC

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO DE ANÁLISE EDITAL Nº 038/2021

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PARCIAL
DAS INSCRIÇÕES INDEFERIDAS REFERENTES AOS CARGOS DO EDITAL Nº 038/2021

INSCRIÇÕES INDEFERIDAS
CARGO: EDUCAÇÃO FÍSICA
N° INSCRIÇÃO

OBSERVAÇÃO

MOTIVO

231

INDEFERIDO

Não cumpriu 2.2.1 Carteira CREF

260

INDEFERIDO

Não cumpriu 2.2.1 Carteira CREF

247

INDEFERIDO

Não cumpriu alínea “c” 5.21. Histórico escolar

099

INDEFERIDO

Não cumpriu 2.2.1 Carteira CREF

110

INDEFERIDO

Não cumpriu 2.2.1 Carteira CREF

280

INDEFERIDO

Não cumpriu alínea “c” 5.21. Diploma e CREF

246

INDEFERIDO

Não cumpriu 2.2.1 Carteira CREF

049

INDEFERIDO

Não cumpriu 2.2.1 Carteira CREF

262

INDEFERIDO

Não cumpriu 2.2.1 Carteira CREF

134

INDEFERIDO

Não cumpriu 2.2.1 Carteira CREF

117

INDEFERIDO

Não cumpriu 2.2.1 Carteira CREF

288

INDEFERIDO

Não cumpriu 2.2.1 Carteira CREF

028

INDEFERIDO

Não cumpriu 2.2.1 Carteira CREF

201

INDEFERIDO

Não cumpriu 2.2.1 Carteira CREF

052

INDEFERIDO

Não cumpriu 2.2.1 Carteira CREF

179

INDEFERIDO

Não cumpriu 2.2.1 Carteira CREF

119

INDEFERIDO

Não cumpriu 2.2.1 Carteira CREF

062

INDEFERIDO

Não cumpriu 2.2.1 Histórico Escolar e Carteira CREF

245

INDEFERIDO

Não cumpriu 2.2.1 Carteira CREF

249

INDEFERIDO

Não cumpriu 2.2.1 Carteira CREF

CARGO: PORTUGUÊS
N° INSCRIÇÃO

OBSERVAÇÃO

MOTIVO

139

INDEFERIDO

Não cumpriu alínea “c” 5.21. Diploma e Histórico Licenciatura Plena

CARGO: HISTÓRIA
N° INSCRIÇÃO

OBSERVAÇÃO

MOTIVO

032

INDEFERIDO

Não cumpriu alínea “c” 5.21. Histórico Licenciatura Plena
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Município de Itapoá – SC

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO DE ANÁLISE EDITAL Nº 038/2021

CARGO: CIÊNCIAS
N° INSCRIÇÃO

OBSERVAÇÃO

MOTIVO

213

INDEFERIDO

Não cumpriu alínea “c” 5.21. Diploma e Histórico Licenciatura Plena

CARGO: MATEMÁTICA
N° INSCRIÇÃO

OBSERVAÇÃO

MOTIVO

278

INDEFERIDO

Não cumpriu alínea “c” 5.21. Diploma e Histórico Licenciatura Plena NÃO
COLOU GRAU

CARGO: ARTES
N° INSCRIÇÃO

OBSERVAÇÃO

MOTIVO

066

INDEFERIDO

Não cumpriu alínea “c” 5.21. Diploma e Histórico Licenciatura Plena em Música

CARGO: GEOGRAFIA
N° INSCRIÇÃO

OBSERVAÇÃO

MOTIVO

026

INDEFERIDO

Não cumpriu alínea “c” 5.21. Diploma e Histórico Licenciatura Plena

216

INDEFERIDO

Não cumpriu alínea “c” 5.21. Diploma e Histórico Licenciatura Plena

CARGO: MÚSICA
N° INSCRIÇÃO

OBSERVAÇÃO

MOTIVO

252

INDEFERIDO

Não cumpriu alínea “c” 5.21. Diploma e Histórico Licenciatura Plena

CARGO: ENSINO RELIGIOSO
N° INSCRIÇÃO

OBSERVAÇÃO

MOTIVO

176

INDEFERIDO

Não cumpriu alínea “c” 5.21. Diploma e Histórico escolar Licenciatura Plena

102

INDEFERIDO

Não cumpriu alínea “c” 5.21. Diploma e Histórico escolar Licenciatura Plena

CARGO: AEE
N° INSCRIÇÃO

OBSERVAÇÃO

MOTIVO

282

INDEFERIDO

Não cumpriu alínea “c” 5.21. Histórico Licenciatura Plena

CARGO: ORIENTADOR ESCOLAR
N° INSCRIÇÃO

OBSERVAÇÃO

MOTIVO

020

INDEFERIDO

Não cumpriu alínea “c” 5.21. Histórico escolar
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Município de Itapoá – SC

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO DE ANÁLISE EDITAL Nº 038/2021

CARGO: COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO
Nº INSCRIÇÃO

OBSERVAÇÃO

MOTIVO

173

INDEFERIDO

Não cumpriu alínea “c” 5.21. Histórico Escolar

047

INDEFERIDO

Não cumpriu alínea “c” 5.21. Diploma Pedagogia

120

INDEFERIDO

Não cumpriu alínea “c” 5.21. Histórico Escolar

CARGO: ANOS INICIAIS
Nº INSCRIÇÃO

OBSERVAÇÃO

MOTIVO

105

INDEFERIDO

Não cumpriu alínea “c” 5.21. DIPLOMA Licenciatura Plena

166

INDEFERIDO

Não cumpriu alínea “c” 5.21. DIPLOMA Licenciatura Plena

217

INDEFERIDO

Não cumpriu alínea “c” 5.21. Histórico Licenciatura Plena

CARGO: EDUCAÇÃO INFANTIL
Nº INSCRIÇÃO

OBSERVAÇÃO

MOTIVO

153

INDEFERIDO

Não cumpriu alínea “c” 5.21. Diploma e Histórico escolar Licenciatura Plena

051

INDEFERIDO

Não cumpriu alínea “c” 5.21. Histórico Licenciatura Plena

170

INDEFERIDO

Não cumpriu alínea “c” 5.21. Histórico Licenciatura Plena

Itapoá, 20 de outubro de 2021.

Comissão de Análise do Edital nº 038 – Seletivo 2021
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Município de Itapoá – SC

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO DE ANÁLISE EDITAL Nº 038/2021

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PARCIAL
DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS REFERENTES AOS CARGOS DO EDITAL Nº 038/2021

INSCRIÇÕES DEFERIDAS
CARGO: EDUCAÇÃO FÍSICA
N° INSCRIÇÃO

OBSERVAÇÃO

033

DEFERIDO

125

DEFERIDO

013

DEFERIDO

146

DEFERIDO

064

DEFERIDO

029

DEFERIDO

155

DEFERIDO

263

DEFERIDO

289

DEFERIDO

014

DEFERIDO

118

DEFERIDO

211

DEFERIDO

046

DEFERIDO

067

DEFERIDO

253

DEFERIDO

012

DEFERIDO

CARGO: PORTUGUÊS
N° INSCRIÇÃO

OBSERVAÇÃO

259

DEFERIDO

160

DEFERIDO

228

DEFERIDO

284

DEFERIDO

137

DEFERIDO

095

DEFERIDO

269

DEFERIDO

209

DEFERIDO

150

DEFERIDO

227

DEFERIDO
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Município de Itapoá – SC

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO DE ANÁLISE EDITAL Nº 038/2021

CARGO: TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS
N° INSCRIÇÃO

OBSERVAÇÃO

140

DEFERIDO

CARGO: HISTÓRIA
N° INSCRIÇÃO

OBSERVAÇÃO

248

DEFERIDO

084

DEFERIDO

092

DEFERIDO

080

DEFERIDO

207

DEFERIDO

009

DEFERIDO

CARGO: CIÊNCIAS
N° INSCRIÇÃO

OBSERVAÇÃO

143

DEFERIDO

103

DEFERIDO

068

DEFERIDO

147

DEFERIDO

107

DEFERIDO

089

DEFERIDO

085

DEFERIDO

187

DEFERIDO

CARGO: MATEMÁTICA
N° INSCRIÇÃO

OBSERVAÇÃO

226

DEFERIDO

075

DEFERIDO

121

DEFERIDO

069

DEFERIDO

277

DEFERIDO

129

DEFERIDO

022

DEFERIDO
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Município de Itapoá – SC

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO DE ANÁLISE EDITAL Nº 038/2021

CARGO: ARTES
N° INSCRIÇÃO

OBSERVAÇÃO

189

DEFERIDO

136

DEFERIDO

283

DEFERIDO

036

DEFERIDO

017

DEFERIDO

116

DEFERIDO

220

DEFERIDO

021

DEFERIDO

222

DEFERIDO

CARGO: INGLÊS
N° INSCRIÇÃO

OBSERVAÇÃO

188

DEFERIDO

050

DEFERIDO

203

DEFERIDO

182

DEFERIDO

CARGO: GEOGRAFIA
N° INSCRIÇÃO

OBSERVAÇÃO

076

DEFERIDO

034

DEFERIDO

258

DEFERIDO

237

DEFERIDO

CARGO: MÚSICA
N° INSCRIÇÃO

OBSERVAÇÃO

254

DEFERIDO
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Município de Itapoá – SC

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO DE ANÁLISE EDITAL Nº 038/2021

CARGO: AEE
N° INSCRIÇÃO

OBSERVAÇÃO

243

DEFERIDO

011

DEFERIDO

265

DEFERIDO

144

DEFERIDO

060

DEFERIDO

112

DEFERIDO

131

DEFERIDO

225

DEFERIDO

006

DEFERIDO

005

DEFERIDO

152

DEFERIDO

CARGO: ADMINISTRADOR(A) ESCOLAR
N° INSCRIÇÃO

OBSERVAÇÃO

234

DEFERIDO

100

DEFERIDO

162

DEFERIDO

CARGO: ORIENTADOR ESCOLAR
N° INSCRIÇÃO

OBSERVAÇÃO

172

DEFERIDO

079

DEFERIDO

184

DEFERIDO

235

DEFERIDO

159

DEFERIDO

087

DEFERIDO

126

DEFERIDO

CARGO: SUPERVISOR(A) ESCOLAR
N° INSCRIÇÃO

OBSERVAÇÃO

206

DEFERIDO

138

DEFERIDO
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Município de Itapoá – SC

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO DE ANÁLISE EDITAL Nº 038/2021

CARGO: COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO
Nº INSCRIÇÃO

OBSERVAÇÃO

257

DEFERIDO

236

DEFERIDO

161

DEFERIDO

204

DEFERIDO

071

DEFERIDO

133

DEFERIDO

039

DEFERIDO

199

DEFERIDO

130

DEFERIDO

077

DEFERIDO

072

DEFERIDO

094

DEFERIDO

171

DEFERIDO

124

DEFERIDO

194

DEFERIDO

057

DEFERIDO

196

DEFERIDO

010

DEFERIDO

038

DEFERIDO

083

DEFERIDO

276

DEFERIDO

175

DEFERIDO

055

DEFERIDO

251

DEFERIDO

164

DEFERIDO

168

DEFERIDO

267

DEFERIDO
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Município de Itapoá – SC

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO DE ANÁLISE EDITAL Nº 038/2021

CARGO: ANOS INICIAIS
Nº INSCRIÇÃO

OBSERVAÇÃO

212

DEFERIDO

198

DEFERIDO

261

DEFERIDO

208

DEFERIDO

151

DEFERIDO

023

DEFERIDO

111

DEFERIDO

289

DEFERIDO

096

DEFERIDO

270

DEFERIDO

098

DEFERIDO

040

DEFERIDO

044

DEFERIDO

144

DEFERIDO

027

DEFERIDO

128

DEFERIDO

221

DEFERIDO

007

DEFERIDO

109

DEFERIDO

132

DEFERIDO

104

DEFERIDO

167

DEFERIDO

082

DEFERIDO

275

DEFERIDO

088

DEFERIDO

230

DEFERIDO

274

DEFERIDO

106

DEFERIDO

070

DEFERIDO

241

DEFERIDO

101

DEFERIDO

108

DEFERIDO
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Município de Itapoá – SC

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO DE ANÁLISE EDITAL Nº 038/2021

CARGO: ANOS INICIAIS
Nº INSCRIÇÃO

OBSERVAÇÃO

205

DEFERIDO

197

DEFERIDO

177

DEFERIDO

113

DEFERIDO

086

DEFERIDO

063

DEFERIDO

271

DEFERIDO

053

DEFERIDO

219

DEFERIDO

195

DEFERIDO

242

DEFERIDO

273

DEFERIDO

024

DEFERIDO

272

DEFERIDO

239

DEFERIDO

135

DEFERIDO

268

DEFERIDO

041

DEFERIDO

200

DEFERIDO

229

DEFERIDO

031

DEFERIDO

035

DEFERIDO

250

DEFERIDO

081

DEFERIDO

091

DEFERIDO

240

DEFERIDO

019

DEFERIDO
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Município de Itapoá – SC

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO DE ANÁLISE EDITAL Nº 038/2021

CARGO: EDUCAÇÃO INFANTIL
Nº INSCRIÇÃO

OBSERVAÇÃO

061

DEFERIDO

210

DEFERIDO

043

DEFERIDO

145

DEFERIDO

123

DEFERIDO

156

DEFERIDO

078

DEFERIDO

148

DEFERIDO

059

DEFERIDO

193

DEFERIDO

185

DEFERIDO

202

DEFERIDO

281

DEFERIDO

015

DEFERIDO

279

DEFERIDO

186

DEFERIDO

058

DEFERIDO

016

DEFERIDO

286

DEFERIDO

169

DEFERIDO

157

DEFERIDO

045

DEFERIDO

097

DEFERIDO

158

DEFERIDO

238

DEFERIDO

191

DEFERIDO

214

DEFERIDO

163

DEFERIDO

065

DEFERIDO

255

DEFERIDO
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Município de Itapoá – SC

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO DE ANÁLISE EDITAL Nº 038/2021

CARGO: EDUCAÇÃO INFANTIL
Nº INSCRIÇÃO

OBSERVAÇÃO

224

DEFERIDO

037

DEFERIDO

025

DEFERIDO

042

DEFERIDO

115

DEFERIDO

218

DEFERIDO

003

DEFERIDO

174

DEFERIDO

266

DEFERIDO

287

DEFERIDO

002

DEFERIDO

215

DEFERIDO

001

DEFERIDO

165

DEFERIDO

181

DEFERIDO

004

DEFERIDO

223

DEFERIDO

149

DEFERIDO

122

DEFERIDO

048

DEFERIDO

183

DEFERIDO

192

DEFERIDO

141

DEFERIDO

008

DEFERIDO

232

DEFERIDO

233

DEFERIDO

018

DEFERIDO

264

DEFERIDO

056

DEFERIDO

Itapoá, 20 de outubro de 2021.
Comissão de Análise do Edital nº 038 – Seletivo 2021
Secretaria Municipal de Educação
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Publicação Nº 3358766

TERMO ADITIVO Nº 86/2021 QUE VISA PRORROGAR
O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 64/2018 (12º
Aditivo).
Pelo presente instrumento particular que, entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, inscrito no CNPJ/MF
sob nº 81.140.303/001-01, com sede a Rua Mariana Michels Borges nº 201, neste Município, aqui denominada
CONTRATANTE, neste ato representado Secretário de Administração, o Sr. JONECIR SOARES, brasileiro, casado, portador
do CNPF/MF nº 985.627.709-49 e CI.RG nº 3495258 SSP/SC, residente e domiciliado à Rua São José, nº 67, Bairro: Itapema
do Norte, neste Município, pelo Chefe de Gabinete, o Sr. JADIEL MIOTTI DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, portador
do CNPF/MF nº 094.739.189-41 e CI.RG nº 5.686.839-SESP/SC, residente e domiciliado à Rua Hermínio Dagnoni, nº 175,
Bairro: Itapema do Norte, neste Município, pelo Secretário de Assistência Social, o Sr. FABIO TRISTAO PIETRANGELO,
brasileiro, casado, portador do CNPF/MF n° 399.699.751-53 e CI.RG n° 1019951 SSP/DF, residente e domiciliado à Rua Nossa
Senhora Aparecida, nº 112, Bairro: Cambiju, neste Município, pela Secretária de Educação, a Sra. LUIZA MONTALVÃO DE
OLIVEIRA BONGALHARDO, brasileira, casada, portadora do CNPF/MF n° 794.072.939-04 e CI.RG n° 5.227.976-3 SESP/PR,
residente e domiciliada à Rua Adalcino José Rosa, nº 396, Bairro Jardim Pérola do Atlântico, neste Município, pela Secretária
de Saúde, a Sra. JANAYNA GOMES SILVINO, brasileira, casada, portadora do CNPF/MF n° 023.924.209-20 e CI.RG n°
3.463.220SSP/SC, residente e domiciliada à Avenida Beira Mar, nº 1021, Bairro: Pontal do Norte, neste Município, pelo
Secretário de Meio Ambiente, o Sr. RAFAEL BRITO SILVEIRA, brasileiro, solteiro, portador do CI.RG nº 4386276 SSP/SC e
CNPF/MF nº 057.364.369-57, residente e domiciliado à Avenida André Rodrigues de Freitas, nº 125, Bairro: Pérola, neste
Município, pelo Secretário de Agricultura e Pesca, o Sr. EDSON DA CUNHA SPECK, brasileiro, casado, portador do CI.RG nº
4.362.418 SESP/SC e CNPF/MF nº 029.477.609-56, residente e domiciliado à Avenida Brasil, nº 2546, Bairro: Centro, neste
Município, pelo Secretário de Esporte e Lazer, o Sr. SILAS SCHAFHAUSER, brasileiro, solteiro, portador do CNPF/MF nº
025.066.759- 22 e CI.RG nº 3.356.333-SSP/SC, residente e domiciliado à Rua 640, nº 898, Bairro: Balneário Brasília, neste
Município, pela Secretária de Obras e Serviços Públicos, a Sra. STEFANIE LIARA DE CASTILHO DE AGUIAR, brasileira,
casada, portadora do CNPF/MF nº 059.937.569-85 e CI.RG nº 4.798.558-SSP/SC, residente e domiciliada à Rua 1710, nº 880,
Bairro: Princesa do Mar, neste Município, pelo Secretário da Fazenda, o Sr. CARLITO JOAQUIM CUSTODIO JUNIOR,
brasileiro, casado, portador do CNPF/MF nº 492.980.979-72 e CI.RG nº 15.128.741-7/SP, residente e domiciliado à Rua 1490,
nº 430, Bairro Itapoá, neste Município, pelo Secretária de Turismo e Cultura, o Sr. JOÃO MÁRCIO FALIGURSKI, brasileiro,
solteiro, portador do CNPF/MF nº 055.763.839-90 e CI.RG nº 4.409.821, residente e domiciliado à Rua Fredolino, nº 50,
Bairro: Samambaial, neste Município, pelo Secretário de Segurança Pública e Trânsito, o Sr. THOMAZ WILLIAM PALMA
SOHN, brasileiro, solteiro, portador do CNPF/MF n° 062.080.289-81 e CI.RG n° 5526172 SSP/SC, residente e domiciliado à
Rua Lourival Jansen, nº 775, Bairro: Pontal do Norte, neste Município, e pelo Secretário de Planejamento e Urbanismo, o Sr.
JOÃO GABRIEL GONZATTO ARALDI, brasileiro, solteiro, portador do CNPF/MF nº 059.735.519-38 e CI.RG nº 4.443-581
SSP/SC, residente e domiciliado à Avenida dos Pioneiros, n° 159, Bairro: Itapoá, neste Município, e, de outro lado a Empresa
WJ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, com sede á Rua do Príncipe, nº 844 – Anexo A, Balneário Brasília, Itapoá/SC, CEP:
89249-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.930.614/0001-75 e Inscrição Estadual: Isenta, representada neste ato por sócio
administrador, o Sr. WILSON JOSÉ XAVIER, portador do CNPF/MF nº 957.423.609-91 e do CI.RG nº3.518.472 SESPDC/SC,
e da CNH nº 05200013308 DETRAN/SC, e por procuradora conforme Procuração Pública da Comarca de Itapoá do Tabelionato
de Notas, Protestos e Títulos, Tabelião Mauro Cesar Loureiro, livro nº 063, fls. nº 147, a Sra. JÉSSICA MACHADO, portadora
do CNPF/MF nº 090.921.419-09 e do CI.RG nº 129.027.274 SESP/PR, aqui denominada CONTRATADA(O), ajustam o
presente termo aditivo contratual que visa prorrogar a Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços terceirizados de limpeza e conservação, copa e cozinha, conforme especificações constantes no Edital
e seus Anexos, em conformidade com a autorização contida no processo licitatório na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL Nº 32/2018 – PROCESSO Nº 44/2018 de acordo com a Lei Federal nº 10.520/2002, da Lei Federal nº
8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 8.883/94, e Lei Federal nº 8.078/90 e pelas especificações e condições contidas nas
cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1. O presente Termo Aditivo visa prorrogar a vigência do respectivo Contrato Administrativo em 04 (quatro) meses e
conceder o reajuste dos valores contratados.
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO
2.1. O presente termo prorroga a vigência do Contrato Administrativo nº 64/2018, em 04 (quatro) meses, contados a partir
do dia 20/10/2021, podendo ser renovado ou revogado conforme disposições da Lei nº 8.666/93, e de acordo com os
interesses da Administração Pública.
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Item

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E DO REAJUSTE
3.1. Altera cláusula quinta “Do Preço” reajustando o respectivo contrato de acordo com o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor – INPC/IBGE, totalizando o valor de R$ 1.258.396,80 (um milhão, duzentos e cinquenta e oito mil,
trezentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) para o período de prorrogação, conforme segue:

1

1.1

Tipo de
Serviço

Rotina

Valor
Unitário

Secretaria

Limpeza e conservação interna

Auxiliar de
Serviços
Gerais

6h 2ª a 6ª

1.2

Auxiliar de
Serviços
Gerais

8h 2ª a 6ª

1.3

Auxiliar de
Serviços
Gerais

12x36
noturno
TDS*

2

Qtde Posto

10

61

1

Valor Mensal

Valor Período
(4 meses)

R$ 284.500,46

R$ 1.138.001,84

2

Administração

R$ 6.583,68

R$ 26.334,72

1

Agricultura/Cons. Tutelar

R$ 3.291,84

R$ 13.167,36

1

Esporte e Lazer

R$ 3.291,84

R$ 13.167,36

1

Fazenda

R$ 3.291,84

R$ 13.167,36

1

Gabinete/Meio Ambiente

R$ 3.291,84

R$ 13.167,36

1

Obras/Planejamento

R$ 3.291,84

R$ 13.167,36

1

Saúde Secretaria

R$ 3.291,84

R$ 13.167,36

1

Turismo e Cultura

R$ 3.291,84

R$ 13.167,36

1

Guarda Municipal

50

Educação

3

Assistência Social

8

Saúde

1

Saúde

R$ 3.291,84

R$ 3.960,71

R$ 9.978,75

Copa e cozinha

R$ 3.291,84

R$ 13.167,36

R$ 198.035,50

R$ 792.142,00

R$ 11.882,13

R$ 47.528,52

R$ 31.685,68

R$ 126.742,72

R$ 9.978,75

R$ 39.915,00

R$ 20.946,51

R$ 251.358,12

2.1

Cozinheiro

6h 2ª a 6ª

4

4

Educação

R$ 3.763,22

R$ 15.052,88

R$ 60.211,52

2.2

Cozinheiro

8h TDS*

1

1

Assistência Social

R$ 5.893,63

R$ 5.893,63

R$ 23.574,52

R$ 9.151,48

R$ 109.817,76

R$ 9.151,48

R$ 9.151,48

R$ 36.605,92

Total Geral

R$ 314.598,45

R$ 1.258.393,80

3

3.1

Tratamento de animais
Tratador de
Animais
(pequeno,
médio e
grande
porte)

12x36
diurno
TDS*

1

1

Saúde

CLÁUSULA QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 64/2018, desde que não contrariem o que ficou
convencionado no presente Termo de Aditivo.
4.2. E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo de Aditivo ao Instrumento de Contrato
Administrativo nº 64/2018, em caráter de excepcionalidade, em 02 (duas) vias de igual teor, para que produzam seus
jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscrita.
Itapoá/SC, 20 de outubro de 2021.

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
JONECIR SOARES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CONTRATADA
WJ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
WILSON JOSÉ XAVIER
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Continuação Termo Aditivo nº 86/2021 - fls. 2/3

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
JADIEL MIOTTI DO NASCIMENTO
CHEFE DE GABINETE

CONTRATADA
WJ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
JÉSSICA MACHADO

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
FABIO TRISTAO PIETRANGELO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
LUIZA MONTALVÃO DE OLIVEIRA BONGALHARDO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
JANAYNA GOMES SILVINO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
RAFAEL BRITO SILVEIRA
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
EDSON DA CUNHA SPECK
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
SILAS SCHAFHAUSER
SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
STEFANIE LIARA CASTILHO DE AGUIAR SECRETÁRIA
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
CARLITO JOAQUIM CUSTÓDIO JUNIOR SECRETÁRIO
DE FINANÇAS

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
JOÃO MARCIO FALIGURSKI
SECRETÁRIO DE TURISMO E CULTURA

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
JOÃO GABRIEL GONZATTO ARALDI
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
THOMAZ WILLIAM PALMA SOHN
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Testemunhas:
NOME:
CNPF/MF:

NOME:
CNPF/MF:
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TERMO DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2021 PROCESSO SELETIVO Nº 040/2021 PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO
FÍSICA

Publicação Nº 3358699

TERMO DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2021
PROCESSO SELETIVO Nº 040/2021
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SILAS SCHAFHAUSER, Secretário Municipal de Esporte e Lazer e, no uso de suas atribuições legais CONVOCA os(as) candidatos(as) abaixo relacionado para comparecer ao Departamento de Recursos Humanos, na sede da Prefeitura Municipal de Itapoá, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis contados da publicação, a fim de manifestar interesse pela contratação mediante a apresentação dos documentos exigidos no Edital e específicos para esta fase do processo:
Classificação

Candidato

2º

RUBIO SABINO BRUZZI

➢

Cédula de Identidade – RG (cópia e original);

➢

Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia e original);

➢

Título de Eleitor (cópia e original);

➢

Certidão de nascimento ou casamento (cópia e original);

➢

Carteira de Trabalho com Inscrição de Pis/pasep (contendo número, série e data de emissão);

➢

Uma foto recente 3x4;

➢

Comprovante de residência – água, energia elétrica ou telefone fixo (cópia e original);

➢

Comprovante de Escolaridade exigido no edital para o cargo – diploma (cópia e original);

➢

Certidão de nascimento dos filhos dependentes (cópia e original);

➢

Atestado de vacinação dos filhos menores de 05 anos;

➢

Certidão de Quitação Eleitoral (internet);

➢

Certidão de Antecedentes Criminais do Poder Judiciário de SC e dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 anos (fórum);

➢

Certidão de regularização do CPF (internet);

➢

Declaração de Qualificação Social (Site – consulta cadastral.inss.gov.br)

➢

Declaração de Bens (prefeitura fornece) ou IRRF;

➢

Declaração de não ter sofrido processo disciplinar (prefeitura fornece);

➢

Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de acumulação amparada pela constituição (prefeitura fornece);

➢

Declaração de dependentes para Imposto de Renda (prefeitura fornece);

➢

Tipagem sanguíneo – Exame, carteira de doador ou declaração;

➢

Laudo médico, apto para o trabalho e não pertencer ao grupo de risco para o COVID19;

➢

Conta salário na Caixa Econômica Federal Itapoá (prefeitura fornece declaração);

➢

Quitação militar.
Itapoá, 20 DE OUTUBRO DE 2021

SILAS SCHAFHAUSER
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 927

TERMO DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2021 PROCESSO SELETIVO Nº 039/2021 ALUNOS ESTAGIÁRIOS

Publicação Nº 3358846

TERMO DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2021
PROCESSO SELETIVO Nº 039/2021
ALUNOS ESTAGIÁRIOS
Jonecir Soares, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais
CONVOCA o(s) candidato(s) relacionado(s) abaixo, para comparecer ao Departamento de Recursos Humanos, na sede da Prefeitura, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação, a
fim de manifestar interesse pela contratação mediante a apresentação dos seguintes documentos, originais e cópias:
➢

Cédula de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF);

➢

Número de inscrição no PIS/PASEP;

➢

Uma foto recente 3x4;

➢

Comprovante de residência;

➢

Declaração de matrícula ou frequência regular.

➢

Inscrição no CIEE;

➢

Conta corrente no Banco do Brasil (mediante autorização emitida pelo Departamento de
Recursos Humanos).

CANDIDATO

NÍVEL

MARIANA OSS

SUPERIOR - ARQUITETURA

OBSERVAÇÃO: O HORÁRIO DE TRABALHO SERÁ CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA CORRESPONDENTE,
MEDIANTE TERMO DE COMPARECIMENTO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

Itapoá, 20 DE OUTUBRO DE 2021.

Jonecir Soares
Secretário de Administração
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TERMO DE CONVOCAÇÃO Nº 016/2021 PROCESSO SELETIVO Nº 024/2021 ALUNOS ESTAGIÁRIOS

Publicação Nº 3358834

TERMO DE CONVOCAÇÃO Nº 016/2021
PROCESSO SELETIVO Nº 024/2021
ALUNOS ESTAGIÁRIOS
Jonecir Soares, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais
CONVOCA o(s) candidato(s) relacionado(s) abaixo, para comparecer ao Departamento de Recursos Humanos, na sede da Prefeitura, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação, a
fim de manifestar interesse pela contratação mediante a apresentação dos seguintes documentos, originais e cópias:
➢

Cédula de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF);

➢

Número de inscrição no PIS/PASEP;

➢

Uma foto recente 3x4;

➢

Comprovante de residência;

➢

Declaração de matrícula ou frequência regular.

➢

Inscrição no CIEE;

➢

Conta corrente no Banco do Brasil (mediante autorização emitida pelo Departamento de
Recursos Humanos).

CANDIDATO

NÍVEL

JEAN PAULO BERRIDO

ENSINO MÉDIO

NICOLE COSTA GUIMARÃES

ENSINO MÉDIO

OBSERVAÇÃO: O HORÁRIO DE TRABALHO SERÁ CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA CORRESPONDENTE,
MEDIANTE TERMO DE COMPARECIMENTO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

Itapoá, 20 DE OUTUBRO DE 2021.

Jonecir Soares
Secretário de Administração
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Ata: 017/2021
Reunião: EXTRAORDINÁRIA
Data: 09/08/2021
Horário: 12h00
Local: Ambiente Virtual.
Aos nove dias do mês de agosto de 2021, às 12h00 foi efetuada a contagem dos presentes, não
houve quórum. Em nova contagem realizada às 12h18 não houve quórum novamente. Conforme
estabelece o Regimento Interno em seu Art. 10º - O dia e horário das reuniões serão definidos
pelo Conselho. Haverá tolerância de 15 (quinze) minutos para o estabelecimento do quorum da
maioria ou 50% + 1 (cinquenta por cento mais um). Não havendo quorum a reunião será
suspensa e os conselheiros considerados ausentes. Encontram-se presentes os conselheiros:
Silvana Ester Giacomini (SMS), Silmara Speck dos Santos (Entidades – APAE), Daniela V. da
Rosa (Trabalhadores), Claudia da Silva Barboza (SMAS), Iracema Marques Ferreira (SME),
Diego Araújo Vargas Leal (SMAS). Justificativas de ausência em prazo mínimo de 48 horas
de antecedências exclusivamente por e-mail e/ou carta protocolada na Secretaria
Executiva. Não houve. Ausentes os conselheiros: Edite Eolis Castro de Arruda (Usuários 1a
Cad.), Narzarino Garcia de Souza (Usuários 2a Cad.), Saara Regina Demeu Andrade (Entidades
– APAE), Ângelo Bellato Maciel (Entidades – Rotary), Maria Lúcia Lisboa (Entidades –
Rotary), Alexandre Ribeiro da Silva (Trabalhadores), Ivette Fonseca de Siqueira (SME), Rochele
Antoni Paese (SMS), Roseli Itner (SMA), Neuci Mormito Freire (SMA), Suellen Patrícia dos
Santos (SMP). Relata-se que esta seria a primeira reunião em novo dia (segunda-feira) e novo
horário (12h00) face às incompatibilidades manifestadas pelos conselheiros e definição que que
este horário seria o mais próximo possível da disponibilidade da maioria. Temas deixados de ser
tratados nesta reunião: Expediente: Nada Constou. Pauta Deliberativa: D01 – Alteração Vale
Gás (Claudia), D02 – Projeto Famílias Fortes (Luciana), D03 - Prestação de Contas – APAE
(Dani, Silmara, Marcos), D04 – Alteração Vale leite (Claudia), Outros Assuntos: a) Conferência
Municipal de Assistência Social, b) Prestação de Contas 1º e 2º trim. 2021. Pastas solicitadas em
05/07/2021. Caixas Disponíveis, d) Ata das duas reuniões anteriores sob a responsabilidade do
conselho. 13/07 Ata 14, responsabilidade CMAS, 14/07 Ata 15 realizada pela secretaria,
portanto ok e 27/07, Ata 16 responsabilidade CMAS. Face a inexistência de quóruma a
reunião foi encerrada às 12h20. Assinam a presente ata os conselheiros:
Silmara Speck dos Santos (Entidades - APAE)
Daniela V. da Rosa (Trabalhadores)
Claudia da Silva Barboza (SMAS)
Diego Araújo Vargas Leal (SMAS)
Iracema Marques Ferreira (SME)
Silvana Ester Giacomini (SMS)

3

1 De 2

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 930

ATA DA ASSEMBLEIA
CMAS

4

5

6

2 De 2

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

ATA CMAS 018.2021 EXTRAORDINARIA 16.08.2021

2

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Publicação Nº 3358294

ATA DA ASSEMBLEIA
CMAS

1

1

Página 931

Ata: 018/2021
Reunião: EXTRAORDINÁRIA
Data: 16/08/2021
Horário: 12h00
Local: Ambiente Virtual.
Aos dezesseis dias do mês de agosto de 2021, às 12h00 foi efetuada a contagem dos presentes,
não houve quórum. Em nova contagem realizada às 12h14 houve quórum. Encontram-se
presentes os conselheiros: Edite Eolis Castro de Arruda (Usuários 1a Cad.), Silmara Speck dos
Santos (Entidades – APAE), Ângelo Bellato Maciel (Entidades – Rotary), Maria Lúcia Lisboa
(Entidades – Rotary), Daniela V. da Rosa (Trabalhadores), Claudia da Silva Barboza (SMAS),
Diego Araújo Vargas Leal (SMAS), Iracema Marques Ferreira (SME), Silvana Ester Giacomini
(SMS), Roseli Itner (SMA). Justificativas de ausência em prazo mínimo de 48 horas de
antecedências exclusivamente por e-mail e/ou carta protocolada na Secretaria Executiva.
Não houve. Ausentes os conselheiros: Narzarino Garcia de Souza (Usuários 2a Cad.), Saara
Regina Demeu Andrade (Entidades – APAE), Alexandre Ribeiro da Silva (Trabalhadores), Ivette
Fonseca de Siqueira (SME), Rochele Antoni Paese (SMS), Neuci Mormito Freire (SMA),
Suellen Patrícia dos Santos (SMP). Daindo início a reunião, foi proposto que o início da mesma
ocorresse pela apresentação dos resultados da Conferência, tema de Outros Assuntos. Desta
forma, tratou-se de: a) Conferência Municipal de Assistência Social. A presidente criticou o
atraso e extensão do tempo planejado. A vice-presidente apresentou sua insatisfação com a fala
do Promotor de Justiça quando falou da empatia no atendimento, face que a prática
experimentada pelos técnicos da SMAS não corresponde com o discurso utilizado. Aconselheira
Dani elogiou a maneira com que a Queli conduziu o processo saindo da estrutura rígida,
facilitando as discussões. Os demais conselheiros manifestaram aprovar o evento. Em outro
ponto, seguindo a pauta: Expediente: Nada Consta. Já na Pauta Deliberativa: D01 – Alteração
Vale Gás (Claudia). A proposição da conselheira Claudia é que não haja a limitação de valor
para a concessão e que seja fornecido “carga de gás”, independente da variação de preços do
mercado. Proposição aprovada de forma unânime. D02 – Projeto Famílias Fortes
(Luciana). A exposição foi feita pela Técnica responsável, Luciana da Cruz Malaquias. O
programa, voltado para famílias de crianças ou adolescentes de 10 a 14 anos que não tenham
envolvimento com álcool ou outras drogas. Trata-se de programa de prevenção. Inicialmente
previa 7 encontros, contudo, durante a capacitação foi constatado que tratam-se de 12 encontros
com as famílias por ciclo e que são oito ciclos com 12 encontros, o número correto é de 96
encontros ao total. Que quando do aceite realizado com o governo federal, este ente seria
responsável apenas pelo material impresso, mas o projeto poderia ser custeado de outras duas
formas, uma, com verba de até R$ 300.000,00 prevendo até a contratação de pessoal para a
realização do programa. Que a preocupação inicial era a origem dos recursos e que secretário
de assistência informou que não havia motivos para a preocupação. O Custo estimado era de
85.000 para todo o programa, contudo, posteriormente se soube da alteração de valores. Relatou
a técnica que em uma reunião com secretário e agente administrativa Maristela relatou que se
houvesse o pagamento dos custos pelo Fundo da Assistência, antes, deveria haver a aprovação
pelo conselho. Cada ciclo correspende a R$ 11.000,00 por ciclo, sem a contratação de nenhuma
pessoa. Que a equipe do SCFV (hoje com 4 memmbros) é parte da equipe mínima para
desenvolver o projeto que é de 7 pessoas, mas não haveria suporte de pessoal por parte da
Secretaria de Educação. Que a única colaboração da Secretaria de Educação seria o local de
realização para o programa. Que a equipe total da equipe da Assistênia é de apenas 4 pessoas. O
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projeto não pode ser alterado em nada conforme determinação do governo federal, que, segundo
a técnica, o programa não atende o público da Assistência, com o que discordou a vicepresidente e técnica Claudia. Complementou a técnica Claudia que vê que a limitação do projeto
é o número de servidores e o valor a ser alocado/suplementado ao projeto. Que gostaria que a
técnica Carol em conjunto com o secretário Fábio explanassem ao conselho de onde virão os
servidores para o programa e de onde virá o valor do programa. Relatou a Luciana que foi
pedido suplementação de aproximandamente R$ 88.000,00 ao projeto para o Gabinete do
Prefeito. Que está em análise a utilização de voluntários. Que se trata de projeto piloto e que a
duração será de dois a três anos. O conselheiro Ângelo expôs sua preocupação com os técnicos
da assistência que já estão sobrecarregados. Que o ideal seria a contratação de pessoal. O
Conselho também questionou sobre os custos de transporte para o projeto. A técnica Luciana
realtou que hoje as 17h30 haverá reunião para a análise das ações necessárias. . A demanda do
conselho é que haja servidores em quantidade, que os recursos não saiam do fundo da
Assistência, que não se conte com a participação de voluntários para um período tão longo.
A conselheira Silvana sugeriu a parceria com as faculdades do município. Consigna-se voto
contrário da conselheira Daneiela pois, segundo a conselheira, o projeto foi imposto a equipe
técnica, que não foi consultado a equipe técnica nem o conselho. Que as informações foram
alteradas no decorrer do processo. Tema será retomado após as informações da reunião a ser
realizada hoje. D03 - Prestação de Contas – APAE (Dani, Silmara, Marcos). Fica para a
próxima reunião. D04 – Alteração Vale leite (Claudia). Lembrou aos conselheiros a definição
anterior do CMAS em determinar o leite na Política de Benefíco Eventual. Os técnicos
defenderam a posição que o valor do benefício é definido pela equipe técnica, contudo,
requererm a postergação deste item para a próxima reunião para analisar novamente o tema. A
proposição foi aprovada pelos demais membros presentes. A seguir, em Outros Assuntos: b)
Prestação de Contas 1º e 2º trim. 2021. Pastas solicitadas em 05/07/2021. Caixas
Disponíveis. Fica para a próxima reunião. d) Ata das duas reuniões anteriores sob a
responsabilidade do conselho. Fica para a próxima reunião. Disponíveis, d) Ata das duas
reuniões anteriores sob a responsabilidade do conselho. 13/07 Ata 14, responsabilidade CMAS,
14/07 Ata 15 realizada pela secretaria, portanto ok e 27/07, Ata 16 responsabilidade CMAS.
Face ao limite de tempo de reunião os assuntos não tratados ficam para a próxima reunião.
Encerra-se esta reunião às 13h49. Assinam a presente ata os conselheiros:
Edite Eolis Castro de Arruda (Usuários 1a Cad.)
Silmara Speck dos Santos (Entidades - APAE)
Ângelo Bellato Maciel (Entidades - Rotary)
Maria Lúcia Lisboa (Entidades - Rotary)
Daniela V. da Rosa (Trabalhadores)
Claudia da Silva Barboza (SMAS)
Diego Araújo Vargas Leal (SMAS)
Iracema Marques Ferreira (SME)
Silvana Ester Giacomini (SMS)
Roseli Itner (SMA)
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Ata: 019/2021
Reunião: EXTRAORDINÁRIA
Data: 27/08/2021
Horário: 12h00
Local: Ambiente Virtual.
Aos vinte e sete dias dias do mês de agosto de 2021, às 12h00 foi efetuada a contagem dos
presentes, não houve quórum. Em nova contagem realizada às 12h07 houve quórum.
Encontram-se presentes os conselheiros: Ângelo Bellato Maciel (Entidades – Rotary), Diego
Araújo Vargas Leal (SMAS), Edite Eolis Castro de Arruda (Usuários 1a Cad.), Roseli Itner
(SMA), Silvana Ester Giacomini (SMS), Daniela V. da Rosa (Trabalhadores), Claudia da Silva
Barboza (SMAS), Maria Lúcia Lisboa (Entidades – Rotary), Iracema Marques Ferreira (SME).
Justificativas de ausência em prazo mínimo de 48 horas de antecedências exclusivamente
por e-mail e/ou carta protocolada na Secretaria Executiva. Não houve. Ausentes os
conselheiros: Narzarino Garcia de Souza (Usuários 2a Cad.), Suellen Patrícia dos Santos (SMP),
Neuci Mormito Freire (SMA), Rochele Antoni Paese (SMS), Saara Regina Demeu Andrade
(Entidades – APAE), Ivette Fonseca de Siqueira (SME), Alexandre Ribeiro da Silva
(Trabalhadores), Silmara Speck dos Santos (Entidades – APAE). Relata-se a presença do
secretário Fábio, Técnicas Caroline Michely e juliane Schuster e da presidente da AMA, Sra
Elvira Lacerda. O tema da reunião é a discussão do cadastramento da entidade AMA no CMAS.
Esclareceu-se que o Plano de Trabalho foi alterado e aperfeiçoado com o apoio da equipe
técnica, em especial da Ana Valente e Caroline Michely. A técnica Caroline esclareceu aos
presentes sobre as atividades previstas na resolução que trata do Registro de Entidade no
Conselho, em especial as ações de garantias de direitos, no caso da entidade. Após os
esclarecimentos devidos, posto em deliberação com a absteção da conselheira Silvana Ester da
SMS, os demais membros DELIBERARAM PELO REGISTRO DA AMA NO CMAS
(REGISTRO 010.2021). Em seguida a conselheira Claudia chamou a atenção dos conselheiros
sobre a necessidade de atuação dos demais conselheiros para a articulação do fórum de
entidades, trabalhadores e usuários. O conselho autorizou a secretaria executiva ladeada pela
vice-presidente a tomarem as ações necessárias para a organização dos Fórum de Trabalhadores,
do Fórum de Usuários e do Fórum de Entidades. Não havendo mais nada a tratar. Encerra-se esta
reunião às 12h42. Assinam a presente ata os conselheiros:
Edite Eolis Castro de Arruda (Usuários 1a Cad.)
Ângelo Bellato Maciel (Entidades - Rotary)
Maria Lúcia Lisboa (Entidades - Rotary)
Daniela V. da Rosa (Trabalhadores)
Claudia da Silva Barboza (SMAS)
Diego Araújo Vargas Leal (SMAS)
Iracema Marques Ferreira (SME)
Silvana Ester Giacomini (SMS)
Roseli Itner (SMA)
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Ata: 020/2021
Reunião: ORDINÁRIA
Data: 30/08/2021
Horário: 12h00
Local: Ambiente Virtual.
Aos trinta dias dias do mês de agosto de 2021, às 12h00 foi efetuada a contagem dos presentes,
não houve quórum. Em nova contagem realizada às 12h04 houve quórum. Encontram-se
presentes os conselheiros: Narzarino Garcia de Souza (Usuários 2a Cad.), Silmara Speck dos
Santos (Entidades – APAE), Ângelo Bellato Maciel (Entidades – Rotary), Maria Lúcia Lisboa
(Entidades – Rotary), Daniela V. da Rosa (Trabalhadores), Claudia da Silva Barboza (SMAS),
Diego Araújo Vargas Leal (SMAS), Iracema Marques Ferreira (SME), Roseli Itner (SMA),
Rochele Antoni Paese (SMS). Relata-se a presença de Fábio Tristão Pietrângelo (secretário de
Assistência Social), Janayna Gomes Silvino (secretária de Saúde) e Elaine Cristina Alves
(Conselho de Saúde). Relata-se a presença das técnicas Caroline Michely e Juliane Schuster.
Justificativas de ausência em prazo mínimo de 48 horas de antecedências exclusivamente
por e-mail e/ou carta protocolada na Secretaria Executiva. Não houve. Ausentes os
conselheiros: Edite Eolis Castro de Arruda (Usuários 1a Cad.), Saara Regina Demeu Andrade
(Entidades – APAE), Ivette Fonseca de Siqueira (SME), Silvana Ester Giacomini (SMS), Neuci
Mormito Freire (SMA), Suellen Patrícia dos Santos (SMP) e Alexandre Ribeiro da Silva
(Trabalhadores). A vice-presidente Claudia da Silva deu boas vindas a todos e informou o
encaminhamento da pauta na semana anterior. A secretaria executiva propos a inversão de temas
para liberar as convidadas Elaine e Janayna logo após o encerramento do tema. Aprovado por
todos. Inicialmente o conselheiro Diego expôs que o número de munícipes com transtorno
mental vem subindo no município principalmente nos casos de alcolismo, drogadição e
transtornos mentais, em especial para os casos de pessoas em situação de rua e vulnerabilidade
social ou rompimento de vínculos com a família ou com a comunidade e que, a proposta, caso o
conselho aprove, é requerer um protocolo conjunto de atendimento para a Assistência Social e
Saúde. Que estima prazo de três a quatro meses para a elaboração do protocolo. A conselheira
Claudia relatou que a Assistência Social “entra no processo” para dar suporte à família, para que
não haja rompimento de vínculo ou para que se busque reatar os vínculos, mas que a
responsabilidade é da Saúde. Que muitas vezes o caso é encaminhado para a Saúde e a Saúde
devolve, depois a Assistência devolve, a Saúde devolve, vai para o Ministério Público às vezes
acaba pedindo para as duas secretarias e que portanto o protocolo precisa ficar muito bem
definido pois o tratamento de saúde não será fornecido pela Assistência Social. A técnica Carol
relatou que não está sendo possível atuar de forma integrada (em rede) e que por isso acaba
trazendo prejuízos elevados do ponto de vista de saúde do cidadão ou sob o ponto de vista dos
vínculos com a família. Que acredita neste momento de construção dos Planos Municipais de
Saúde e Assistência Social seja o momento ideal para encarar este problema e para que ocorra o
planejamento, para que nos próximos anos o enfrentamento do problema seja diferente. Que, se
não há recursos humanos para o atendimento, sugere-se a contratação da rede privada como tem
ocorrido na Assistência. Que a demanda existe e que não pode ser negligenciada. Pergunta a
técnica quais alternativas podem ser propostas pela Assistência e pela Saúde. Adicionou que as
entidades da Assistência Social quando se deparam com laudos apresentando transtornos mentais
não aceitam acolher as pessoas por não terem estrutura adequada. E que assim, precisa ser
buscada uma residência terapêutica. Que propõem a reflexão do que vai ser feito no futuro. O
conselheiro Diego alertou que caso ocorra o pagamento de residência terapêutica pela
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Assistência Social, a mesma estará incorrendo em aplicação irregular de verba pública e que por
isso recomenda ao conselho requerer do gestor o fluxo de processo. Reforça o pedido de sigilo
nos casos atendidos no município. A secretária Janayna expôs que no sistema da Saúde o
município é considerado como Atenção Básica e que o município está bem alinhado com o Três
Barras (desintoxicação), o que houve foi uma alteração dos exames solicitados. Que o município
não pode fazer a internação psiquiática pois se trata de atendimento de alta e média
complexidade. E desta forma tem que ser pela regulação. Que foi recebida determinação judicial,
que o município está cumprindo, mas que esta decisão será contestada. Que o atendimento no
município é ambulatorial. A Conselheira Dani relatou que em reunião anterior com a Saúde a
secretária Janayna informou que o CAPS não será implantado (de forma inicial) mas sim um
ambulatório de saúde mental nos moldes do CAPS. Que a própria estrutura do CAPS estabelece
o Assistente Social no equipamento. Janayna informou que por conta da Lei (Nr.173) há
impedimento para contratação de pessoal mas que os atendimentos serão realizados. Relatou os
sucessos dos casos acompanhados pelo NASF. Ainda, em função dos casos serem muito
específicos, caso a caso, Janayna propõem a discussão dos casos pelas equipes uma vez por
semana. A técnica Carol relatou que a Assistência não pode se negar a atender os munícipes e
que não há como se eximir de assumir o atendimento de alta e média complexidade. A presidente
do conselho de Saúde Elaine Alves expôs que vê algumas confusões em algumas atribuições e
que isso é preocupante, que esteve nos conselhos de Assistência e está no conselho de saúde.
Que o conselho de Saúde não se manifestou sobre o orçamento pois estão ainda discutindo o
Plano Plurianual Municipal de Saúde. Convida para que a assistência determine equipe para
fazer parte da discussão do plano e vê que neste empurra-empurra o usuário é que sofre, e isto é
preocupante. Que já teve conversa com a Janayna a este respeito, de se preocupar em atender e
criar uma política diferenciada para este público, não simplesmente o que a lei determina. Que
existem muitas falhas neste caminho e que é necesssário aparar as arestas. Que o protocolo é
muito bem vindo, mas que 90 dias é um prazo é muito longo já que o processo já é aplicado por
ambas as secretarias. Com relação a recursos, estes não existem pois não existe a previsão na
política pública previamente estabelecida no plano. Se ele estiver descrito, há que se brigar pela
suplementação dos recursos. Que no exemplo da senhora internada no P.A., os funcionários
estão providenciando a alimentação. Que este problema vem se arrastando a anos. Que vê com
preocupação a falta de metas, a falta de programação e, se for possível, que o conselho determine
uma comissão para trabalhar em conjunto com o conselho de saúde mas que traga relatórios
como: Quantos são os atendimentos da população de rua, quais são os que são problemas
terapeuticos e os que não são, e a indicação do crescimento dos últimos cinco anos. Isto seria o
início de uma discussão, com protocolos, orçamento, trabalho conjunto. Ao contrário não se sairá
do lugar. Que é necessário encontrar uma forma para que o usuário seja atendido na sua
totalidade independente do limite de cada secretaria contando com a família, com o gabinete. Vê
com bons olhos o protocolo mas não são interligados. Em seguida, o conselheiro Diego
manifestou que a maior preocupação são dos casos graves que não tem vínculos familiares, que
os usuários precisam de acolhimento institucional, para que não ocorra o que acondeceu com a
usuária que encontra-se no P.A. Rochele exemplificou que residências terapêuticas não são
oferecidas pelo SUS. Claudia relatou que a Assistência não conta com a Alta dentro de Itapoá
por isso usa da rede privada para solucionar. A técnica Carol expôs que haverão situações que
precisarão de acolhimento e que não será possível dentro da política de Asssistência. A técnica
pergunta se é possível a procuradoria acione juridicamente o Estado. Elaine diz que é possível
sim requerer o ressarcimento ao município pela execução de uma política publica que não é de
sua responsabilidade e sim do Estado assim como medida cautelar para que o Estado providencie
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as vagas, mas o município precisa ter o indicador, casos, tudo bem muito planilhadado. Janayna
relata que já existe ação questionando o Estado, mas que nesse meio tempo houve a
determinação para que o município execute o acolhimento. Relatou a técnica Carol que não
havia recursos previstos para acolhimento de idosos, custos elevadíssimos, mas que o custo é
altíssimo, R$ 7.000,00 ao mês. Janayna relatou que não tem como internar uma pessoa em
instituição privada sem que haja determinação judicial, mesmo em se tratando em pessoas em
situação de vulnerabilidade. Elaine sugere provocar o Ministério Publico para que a Saúde
providencie “X” vagas face a inexistência de resolução do problema. O Secretário Fábio relatou
o sucesso na suplementação dos recursos ordinários para o acolhimento de alta complexidade
para adultos. Que solicita agilidade na definição de competência. Que a Assistência não tem
competência para definir os casos já em adamento que aguardam a definição da rede. Em outro
ponto Elaine questionou se o conselho aprovou o plano Plurianual de Assistência Social – PAS.
Carol respondeu que está em processo de elaboração. Elaine perguntou como o conselho
aprovou o PPA de quatro anos sem que o Plano houvesse sido feito. Que na Saúde ela não
autorizou a manifestação do PPA sem a conclusão do Plano. Que se necessário, a Assistência
não conseguirá a alteração do PPA. Que o Tribunal de Contas pode responsabilizar o conselho
pela aprovação orçamentária sem a análise do plano. Fabio apresentou as alterações para a
consideração dos acolhimentos. Em outro ponto, a Claudia chamou a atenção que os usuários,
trabalhadores e entidades precisam atuar para a realização do Fórum da Sociedade Civil. Relatou
que anteriormente o conselho deu carta branca para as articulações necessárias. Sendo: Local:
SCFV, 14 de outrubro, Fórum de entidades das 08h00 às 09h30, 09h30 às 12h00 capacitação
inicial, das 13h30 às 17h00 elaboração do Plano de Ação do Conselho. Posse será em 25/10/21.
O conselho autorizou oficiar os representantes governamentais para indicação dos nomes.
Articule-se para que a responsável pelo Serviço de Convivência providencie o Fórum de
Usuários. A Daniela Vargas da Rosa fica novamente como representante dos trabalhadores com
a suplência do Jusimar. Cobrou-se enfaticamente a atuação da representante da APAE que
tentou justicar a ausência de suplência da entidade. Relatou-se que este fato não é novo, já havia
sido tratado no próprio conselho e que já deveria ter providenciado suplente para a entidade.
Claudia relatou que já entrou em contato com a Queli para a realização das ações do Fórum. A
seguir tratou-se da proposta da LOA para 2022. Após o esclarecimento das dúvidas, por
unanimidade o conselho aprovou a LOA 2021. Emita-se Resolução. Em Próximo tema tratouse do Vale Gás. Por unanimidade o conselho aprovou a alteração da Resolução 016.2020 que
flexibiliza as formas de atendimento, dos critérios e prazos de concessão de Benefício Eventual
de auxilio alimentação no contexto do enfrentamento da pandemia do COVID-19 em seu art. 7º
que estabeleceu o valor para o vale gás. Não deverá ser definido valor face ao valor de mercado
do produto ser flutuante. Emita-se Resolução. Não havendo mais nada a tratar, encerra-se esta
reunião às 13h58. Assinam a presente ata os conselheiros:
Ângelo Bellato Maciel (Entidades - Rotary)
Maria Lúcia Lisboa (Entidades - Rotary)
Daniela V. da Rosa (Trabalhadores)
Claudia da Silva Barboza (SMAS)
Diego Araújo Vargas Leal (SMAS)
Iracema Marques Ferreira (SME)
Roseli Itner (SMA)
Silmara Speck (SMS)
Narzarino Garcia de Souza (Usuários 2a Cad.)
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Ata: 021/2021
Reunião: EXTRAORDINÁRIA
Data: 13/09/2021
Horário: 12h00
Local: Ambiente Virtual.
Aos treze dias do mês de setembro de 2021, às 12h13 foi efetuada a contagem dos presentes, não
houve quórum. Em nova contagem realizada às 12h13 houve quórum. Encontram-se presentes
os conselheiros: Silmara Speck dos Santos (Entidades – APAE), Ângelo Bellato Maciel
(Entidades – Rotary), Maria Lúcia Lisboa (Entidades – Rotary), Daniela V. da Rosa
(Trabalhadores), Claudia da Silva Barboza (SMAS), Diego Araújo Vargas Leal (SMAS), Silvana
Ester Giacomini (SMS), Iracema Marques Ferreira (SME). Relata-se a presença da técnica
Juliane Schuster em parte da reunião. Justificativas de ausência em prazo mínimo de 48 horas
de antecedências exclusivamente por e-mail e/ou carta protocolada na Secretaria
Executiva. Não houve. Ausentes os conselheiros: Edite Eolis Castro de Arruda (Usuários 1a
Cad.), Narzarino Garcia de Souza (Usuários 2a Cad.), Saara Regina Demeu Andrade (Entidades
– APAE), Alexandre Ribeiro da Silva (Trabalhadores), Ivette Fonseca de Siqueira (SME),
Rochele Antoni Paese (SMS), Roseli Itner (SMA), Neuci Mormito Freire (SMA), Suellen
Patrícia dos Santos (SMP). Face a ausência da Presidente Roseli Itner, a vice-presidente Claudia
da Silva barboza deu boas vindas a todos e informou o encaminhamento da pauta, sendo:
Expediente: E01- Encaminha-se para conhecimento, o Ofício DIAS.SDS e Orientação da
FECAM sobre a importância da previsão de coordenação nos equipamentos nos Planos
Municipais de Assistência Social, tendo em vista o perfil do coordenador(a) conforme as
normativas pertinentes. Aseguir, na Pauta Deliberativa: D01 – PLACON. Após as cosiderações
iniciais, o Plano será deliberando na próxima reunião para que todos tenham chance de examinálo. Em Outros Assuntos: a) Conferência Municipal de Assistência Social e Fórum da
Sociedade Civil. A secretaria executiva do conselho volta a alardear a importância de ação
vinculada do conselho, em especial a responsabilidade da Sociedade Civil. Lei 761.2018: Art.56
§3° A eleição da sociedade civil ocorrerá em fórum próprio, 60 dias antes do término de cada
mandato (31/10/2021), coordenado pela sociedade civil e sob a supervisão do Ministério
Público, tendo como candidatos e como eleitores todos os cidadãos que comparecerem ao fórum,
devendo-se, ainda, observar: I - caberá a Presidência do Conselho Municipal de Assistência
Social encaminhar ao órgão oficial do município responsável pelas publicações, a convocação
do fórum de que trata o presente artigo, por meio de chamamento público em diário de grande
circulação municipal, com antecedência de 90 (noventa) dias antes do término do mandato
vigente; II - após a escolha dos representantes da sociedade civil, a Presidência do CMAS
encaminhará ao Chefe do Poder Executivo a nominata para a respectiva nomeação em forma de
Decreto; III - o processo de eleição dos representantes da sociedade civil será fixado em
regimento interno próprio para esta finalidade. §4° A nomeação, responsabilidade do respectivo
Chefe do Poder Executivo, e a posse dos conselheiros deverá ocorrer em prazo adequado e
suficiente para não existir descontinuidade do funcionamento do conselho, sendo, até quinze
dias antes do término do mandato em vigência. Art. 57. Serão consideradas organizações de
usuários aquelas juridicamente constituídas que tenham, estatutariamente, entre seus objetivos, a
defesa dos direitos dos indivíduos e grupos vinculados à Política Municipal de Assistência
Social, sendo caracterizado seu protagonismo na organização mediante participação efetiva nos
órgãos diretivos que os representam, por meio da sua própria participação ou de seu
representante legal, quando for o caso. Parágrafo único. Os usuários dos serviços, programas,
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projetos e benefícios atendidos na política pública da assistência social do município poderão se
auto representar. Considerando que as três entidades já estão cadastradas no conselho e o
processo de inclusão/registro é contínuo e que, cumprindo o compromisso, o conselheiro Diego
relatou que consultou a legislação envolvida e, tendo em vista o prazo e a impossibilidade de
participação de novas entidades, de acordo com a tipificação nacional. Consulltado
individualmente os membros, de forma unânie deliberou pela simplificação do processo do
Fórum da Sociedade Civil. Será publicado o Edital 001/2021 do CMAS após a autorização do
Conselho. b) Prestação de Contas 1º e 2º trim. 2021. Pastas solicitadas em 05/07/2021. Caixas
Disponíveis. Devolução das caixas se o conselho não agir em 5 dias. Marca-se para sexta-feira a
reunião da comissão. c) Ata das reuniões anteriores sob a responsabilidade do conselho. d) Prestação de Contas – APAE (Dani, Silmara, Marcos). Requisita-se o estreitamento das relações
entre atores. Explanou-se também as várias posições divergentes e as dificuldades de
entendimento do processo por se tratar de primeira utilização da metodologia. Não havendo mais
nada a tratar, encerra-se esta reunião às 13h23. Assinam a presente ata os conselheiros:
Silmara Speck dos Santos (Entidades - APAE)
Ângelo Bellato Maciel (Entidades - Rotary)
Maria Lúcia Lisboa (Entidades - Rotary)
Daniela V. da Rosa (Trabalhadores)
Claudia da Silva Barboza (SMAS)
Diego Araújo Vargas Leal (SMAS)
Iracema Marques Ferreira (SME)
Silvana Ester Giacomini (SMS)
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Ata: 022/2021
Reunião: ORDINÁRIA
Data: 27/09/2021
Horário: 12h00
Local: Ambiente Virtual.
Aos vinte e sete dias do mês de setembro de 2021, às 12h00 foi efetuada a contagem dos
presentes, não houve quórum. Em nova contagem realizada às 12h13 houve quórum.
Encontram-se presentes os conselheiros: Ângelo Bellato Maciel (Entidades – Rotary), Diego
Araújo Vargas Leal (SMAS), Silvana Ester Giacomini (SMS), Daniela V. da Rosa
(Trabalhadores), Claudia da Silva Barboza (SMAS), Alexandre Ribeiro da Silva
(Trabalhadores), Iracema Marques Ferreira (SME), Edite Eolis Castro de Arruda (Usuários 1a
Cad.), Silmara Speck dos Santos (Entidades – APAE), Maria Lúcia Lisboa (Entidades – Rotary)
e Roseli Itner (SMA). Justificativas de ausência em prazo mínimo de 48 horas de
antecedências exclusivamente por e-mail e/ou carta protocolada na Secretaria Executiva.
Não houve. Ausentes os conselheiros: Narzarino Garcia de Souza (Usuários 2a Cad.), Saara
Regina Demeu Andrade (Entidades – APAE), Ivette Fonseca de Siqueira (SME), Rochele
Antoni Paese (SMS), Neuci Mormito Freire (SMA), Suellen Patrícia dos Santos (SOSP). A
Presidente Roseli Itner deu boas vindas a todos e informou o encaminhamento da pauta, sendo:
Expediente: E01- Relatório Final da Conferência Municipal de Assistência Social o qual será
encaminhado novamente ao Estado face que diferia do modelo fornecido inicialmente pela
consultoria. Não houve considerações por parte dos conselheiros. Pauta Deliberativa: D01 –
Resolução de chamamento do Fórum e formalização da Comissão. Questões envolvendo a
interpretação de Trabalhadores SUAS. Explanado quem seriam “Trabalhadores SUAS” de
acordo com a consulta realizada ao Conselho Estadual. Trabalhador SUAS segundo o CEAS são
os trabalhadores da Secretaria Municipal de Assistência Social, de nível fundamental ao
superior, mesmo os contratados por tempo determinado. A secretaria executiva do Conselho
Estadual chamou a atenção sobre a efetividade de representação dos trabalhadores. O conselheiro
deve conhecer a Política, os equipamentos, serviços e programas e ter condições reais de
manifestar seu voto. Netse ponto a secretaria do conselho relatou a necessidade de emissão de
Resolução de Convocação e nomeando a Comissão de Organização. Ainda que será
necessário oficiar a gestão e informar os serviços. Ainda far-se-á consulta ao CEAS se os
Comissionados podem ou não podem votar. Marca-se o fórum de trabalhadores para Quintafeira 30/09/2021 14h00, contudo as resoluções precisam ser feitas e publicizadas ANTES do
Fórum (mas depende da resposta prévia do CEAS). Formalize-se consulta ao CEAS para
verificar se comissionados podem votar nos representantes dos trabalhadores. No entendimento
do conselho é que os Contratatos votam, terceirizados não. Diante das dicussões ficou a seguir
consignado: Se não houver normativa específica, a decisão do conselho é: Havendo resposta
contrária ao entendimento corrente do conselho, prevalece a orientação do conselho
estadual. Se não legislação clara/expressa, a decisão do conselho é que os comissionados
não poderao votar. Nesse ponto houve a absteção: Roseli Itner, Daniela por ser candidata.
Claudia abriu mão de seu voto em favor do suplente Diego. Contrários a votação dos
comissionados: Diego, Iracema, Angelo, Edite, Silvana, Silmara. Em outro ponto definiu-se que
a comissão organizadora será composta dos conselheiros Angelo, Silmara e Edite que se reunirão
preferencialmente pela manhã dado aos comprmissos da conselheira Edite. As conselheiras
Daniela e Claudia e os demais membros do conseho, incluindo a presidência, apoiarão as ações
da comissão. Relata-se que as conselheiras Claudia e Iracema sairam da reunião às 12h54 para
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realizarem atendimentos. Em outro tema: D02: Recursos para implementação do CREAS,
proposta de alteração da rubrica que atualmente corresponde a 350.000 para custeio e 70.000
para investimento. A Proposta é a realocação do valor integral do custeio para a rubrica de
investimento objetivando a construção do prédio do CREAS e a sua equipagem. Será feita pelo
prefeito mediante Decreto. Já se consulta o conselho sobre a alteração das rubricas para a conta
de investimento. Posto em deliberação, a proposta foi aprovada por unanimidade. A seguir,
em outros assunto foi chamado a atenção do conselho por sua secretaria executiva, em respeto à
Lei Ordinária 761 que especifica: Outros Assuntos: a) Conferência Municipal de Assistência
Social e Fórum da Sociedade Civil. A secretaria executiva do conselho volta a alardear a
importância de ação vinculada do conselho, em especial a responsabilidade da Sociedade Civil.
Lei 761.2018: Art.56 §3° A eleição da sociedade civil ocorrerá em fórum próprio, 60 dias antes
do término de cada mandato (31/10/2021), coordenado pela sociedade civil e sob a supervisão
do Ministério Público, tendo como candidatos e como eleitores todos os cidadãos que
comparecerem ao fórum, devendo-se, ainda, observar: I - caberá a Presidência do Conselho
Municipal de Assistência Social encaminhar ao órgão oficial do município responsável pelas
publicações, a convocação do fórum de que trata o presente artigo, por meio de chamamento
público em diário de grande circulação municipal, com antecedência de 90 (noventa) dias antes
do término do mandato vigente; II - após a escolha dos representantes da sociedade civil, a
Presidência do CMAS encaminhará ao Chefe do Poder Executivo a nominata para a respectiva
nomeação em forma de Decreto; III - o processo de eleição dos representantes da sociedade civil
será fixado em regimento interno próprio para esta finalidade. §4° A nomeação, responsabilidade
do respectivo Chefe do Poder Executivo, e a posse dos conselheiros deverá ocorrer em prazo
adequado e suficiente para não existir descontinuidade do funcionamento do conselho,
sendo, até quinze dias antes do término do mandato em vigência. Art. 57. Serão consideradas
organizações de usuários aquelas juridicamente constituídas que tenham, estatutariamente, entre
seus objetivos, a defesa dos direitos dos indivíduos e grupos vinculados à Política Municipal de
Assistência Social, sendo caracterizado seu protagonismo na organização mediante participação
efetiva nos órgãos diretivos que os representam, por meio da sua própria participação ou de seu
representante legal, quando for o caso. Parágrafo único. Os usuários dos serviços, programas,
projetos e benefícios atendidos na política pública da assistência social do município poderão se
auto representar. Os temas seguintes ficaram para a próxima reunião: b) Prestação de Contas
1º e 2º trim. 2021. Os membros da comissão devem finalizar o proceso. c) Ata das reuniões
anteriores sob a responsabilidade do conselho. Uma das faltantes é a 14.2021. d) Reuniões
Descentralidas e Discussões sobre o PAS e Plano de Ação do Conselho. Nada planejado ou
realizado. Não havendo mais nada a tratar, encerra-se esta reunião às 13h23. Assinam a presente
ata os conselheiros:
Edite Eolis Castro de Arruda (Usuários 1a Cad.)
Silmara Speck dos Santos (Entidades - APAE)
Ângelo Bellato Maciel (Entidades - Rotary)
Maria Lúcia Lisboa (Entidades - Rotary)
Daniela V. da Rosa (Trabalhadores)
Alexandre Ribeiro da Silva (Trabalhadores)
Claudia da Silva Barboza (SMAS)
Diego Araújo Vargas Leal (SMAS)
Iracema Marques Ferreira (SME)
Silvana Ester Giacomini (SMS)
Roseli Itner (SMA)
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Câmara Municipal
PORTARIA N. 296/2021, DE 19 OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358300

PORTARIA N. 296/2021, DE 19 OUTUBRO DE 2021.
Adia para 09 de dezembro a Sessão Solene em comemoração ao 32º aniversário de emancipação do município de Itapoá no ano de 2021
em virtude da pandemia do Covid-19.
Tiago de Oliveira, Presidente da Câmara de Vereadores de Itapoá/SC, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nos incisos IV e VI do artigo 44 da Lei Orgânica Municipal e incisos II, XIII, XXV, XXXII todos do artigo 39 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapoá-SC e:
considerando que, em 03 de fevereiro de 2020, a Portaria n. 188 do Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Coronavírus (2019-nCoV), estabelecendo o Centro de Operações de
Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV) como mecanismo nacional da gestão coordenada da resposta à emergência no âmbito nacional;
considerando as disposições contidas na Lei Federal 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Covid-19;
considerando o Decreto Legislativo n. 18.332, de 30 de março de 2020, e alterações, que foi publicado pela Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina, no qual declara estado de calamidade pública em Santa Catarina, para fins do disposto no art. 65
da Lei Complementar n. 101, de 2000.
considerando a Lei Estadual n. 18.032, de 08 de dezembro de 2020, a qual dispõe sobre as atividades consideradas essenciais no Estado
de Santa Catarina, e do não enquadramento das atividades da Casa no rol dessas atividades.
considerando a Portaria SES 592, de 17 de agosto de 2020, que estabelece os critérios de funcionamento das atividades de interesse regional e local, bem como as medidas de enfrentamento da Covid-19, de acordo com os níveis de risco da Avaliação do Risco Potencial Regional
das regiões de saúde e suas alterações pela Portaria SES 658 de 28 de agosto de 2020 no seu Art. 1º, 2º e 7º;
considerando a atualização do dia 20 de janeiro de 2021 da Avaliação de Risco Potencial do Centro de Operações de Emergência de Saúde
(COES), vinculado à Secretaria de Estado de Saúde – Governo de Santa Catarina, em que apresentam o risco potencial em treze regiões
de Santa Catarina, sendo a região nordeste onde consta a localização de Itapoá classificada como risco potencial GRAVÍSSIMO para o COVID-19, em razão da alta ocorrência de óbitos, alta da transmissibilidade, alta quantidade de positividade de exames para o COVID-19, e
alta ocupação de leitos de UTI.
considerando o Decreto Municipal n. 4356, de 16 de março de 2020 e alterações, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), e dá outras
providências;
considerando o Decreto Municipal n. 4625, de 09 de novembro de 2020, que dispõe sobre o cumprimento da Deliberação nº 037/2020 da
Comissão Intergestores Regional (CIR) da Região de Saúde Nordeste de SC, e posteriores deliberações da CIR, sobre as medidas conjuntas
pelos municípios da região nordeste catarinense, em que recomenda a suspensão de reuniões que acarretem aglomeração de pessoas, e
recomenda a realização de reuniões na modalidade remota, e que estabelece a necessidade de adaptação de serviços públicos presenciais
para atendimento com redução de público e trabalhadores desde que obedecidas as normas sanitárias, devendo ser mantidos em regime de
trabalho remoto os servidores e trabalhadores dos grupos de risco e adotado sistema de rodízio e/ou novos turnos que assegurem a redução
do número de pessoas no ambiente de trabalho de acordo com a Portaria SES 592 de 17 de agosto de 2020.
considerando o Decreto Legislativo n. 163/2021 que suspende a realização das reuniões ordinárias, extraordinárias e as reuniões das Comissões desta Casa Legislativa de forma presencial até o dia 31 de março de 2021, as quais deverão ser realizadas de forma remota, com
observância da Resolução Legislativa n. 19, de 22 de abril de 2020.
considerando o Decreto Estadual n. 1200/2021 o qual dispõe sobre novas medidas de enfrentamento da Covid-19 e estabelece outras
providências.
considerando o Decreto Executivo nº4980/2021 que dispõe sobre as Medidas para Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.
considerando o art 29, XIX da Lei Orgânica Municipal, regulamentado pela Lei Municipal nº220/2009 alterada pela Lei Municipal nº436/2013
que dispõe concessão do Título de Cidadão Honorário e da Medalha de Honra ao Mérito de Itapoá, prevendo a entrega de condecorações e
medalhas em Sessão Solene a ser realizada na semana em que se comemora o aniversário da cidade, o que ocorre todo ano no mês de abril.
considerando que o evento visa valorizar a atuação de grande relevância dos cidadãos que se destacam no meio da sociedade itapoaense
com atos que elevam o nome de nossa cidade ou que visam ao bem comum dos seus cidadãos;
considerando que não haveria sentido realizar a solenidade sem a presença destes ilustres cidadãos na nossa sede;
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considerando, porém, a necessidade de garantir a segurança dos cidadãos itapoaenses em relação à preservação de sua saúde, prevenindo
contra a “Pandemia do Covid-19”;
RESOLVE:
Art. 1º Fica adiada para o dia 09 de dezembro com início às 18:00 horas a Sessão Solene em comemoração ao 32º aniversário de Itapoá,
exclusivamente no ano de 2021 em virtude da pandemia do Covid-19.
Parágrafo único. Fica prorrogado até o dia 22 de outubro de 2021 o prazo para cada vereador indicar, de forma fundamentada, o nome dos
cidadãos que deseja entregar a justa homenagem.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contidas na Portaria n. 250/2021.
Leia-se. Publique-se. Cumpra-se
Câmara de Municipal de Itapoá/SC, 19 de outubro de 2021.
Tiago de Oliveira
Presidente
[assinado digitalmente]

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 948

Ituporanga
Prefeitura
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2021/PMI

Publicação Nº 3359305

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREGÃO PRESENCIAL

MUNICÍPIO DE ITUPORANGA
CNPJ: 83.102.640/0001-30
Telefone: (047) 35331211
RUA JOAQUIM BOEING - 40 Prédio
CEP: 88400000 - Ituporanga - SC

Nr.: 52/2021
Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:
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52/2021
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/
2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
OBJETO DA LICITAÇÃO:
A SECRETARIA DE URBANISMO VEM ATRAVÉS DESTE SOLICITAR A ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES CONTENDO CAMISA BÁSICA DE MANGA CURTA SERIGRAFADA NA FRENTE E NAS
CONTAS, JALECO MANGA LONGA DE BRIM COM FAIXA REFLETIVA E SERIGRAFADO NA FRENTE E NAS COSTAS E
CALÇA DE BRIM SERIGRAFADO COM FAIXA REFLETIVA, PARA SEREM USADAS COMO ITEM DE SEGURANÇA E PARA
PADRONIZAÇÃO DA UNIFORMIZAÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHO PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
DE ITUPORANGA. TAL PEDIDO SE JUSTIFICA DEVIDO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NÃO TER PROCESSO
LICITATÓRIO ABERTO PARA AQUISIÇÃO DESTE ITEM, DESTA FORMA SE FAZ NECESSÁRIA A ABERTURA DE
PROCESSO LICITATÓRIO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESTES UNIFORMES DEVIDO A
SECRETARIA DE URBANISMO POSSUIR FUNCIONÁRIOS QUE DESEMPENHAM SERVIÇOS DIUTURNAMENTE
EFETUANDO LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS VIAS URBANAS ONDE EXISTEM TRAFEGO DE VEÍCULOS ACARRETANDO
NA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, SENDO UM ITEM DE SEGURANÇA PARA OS
MESMOS.
Ao(s) 14 de outubro de 2021, às 08:30 no(a) Sala de Reuniões da Prefeitura sito à Rua Joaquim Boeing, 40 Centro - ItuporangaSC, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Nº null/, para julgamento das propostas de preço das
proponentes habilidades para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no processo licitatório Nº 101 / 2021, Licitação Nº
52
/
2021
,
na
modalidade
Pregão
Presencial.
Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise do preço e outros fatores previstos no edital. Logo
após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:
PARECER DA COMISSÃO:
Encerrada a fase de credenciamento, iniciou-se a segunda fase - PROPOSTAS - a comissão procedeu à abertura dos
envelopes das propostas de Pregão, ato seguinte inseriram-se as propostas no sistema. Na sequência foi iniciada a etapa de
lances, conforme relatório de lances do pregão. Iniciou-se a terceira fase - HABILITAÇÃO. A comissão em conformidade com o
item 4 e seguintes, analisou o documento recebido da empresa supracitada: a) CNPJ, constando situação cadastral ATIVA; b)
Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da união - VÁLIDA; c) Certidão Negativa de Débitos
Estaduais - VÁLIDA, informando que não constam pendências; d) Certidão Negativa de Débitos Municipal - VÁLIDA; e)
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF - VÁLIDO, informando situação regular; f) Certidão Negativa de Falência e
Concordata e Recuperação Judicial (ESAJ/EPROC) - VÁLIDAS, informando não constar procedimentos instaurados; g) Contrato
Social - DEVIDAMENTE registrado na junta comercial; h) Declaração de que NÃO emprega menores; i) Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas - VÁLIDA, informando que não constam pendências; j) Folha de Dados para Elaboração de Contratos,
DEVIDAMENTE preenchida; k) Alvará de localização e funcionamento - VÁLIDO. Os referidos documentos apresentados foram
verificados através dos respectivos sites de emissão dos mesmos. Ao abrir os envelopes de propostas e lançá-los no sistema, a
empresa Artefatos de Madeira Regis Ltda questionou quanto a proposta da empresa Excalibour Confecções Ltda não ter
apresentado a proposta no formato digital, sem a devida identificação do certame, assim como descritivo incompletos dos itens
em questão. Diante do exposto, a comissão convocou a presença da servidora do setor de licitações Josiane Rosa Sieves, para
melhores esclarecimentos. A mesma sugeriu a presença dos servidores do departamento jurídico. Ao serem convocados,
compareceram a procuradora Letícia Goedert de Oliveira e o servidor Jeferson Sommer de Souza. A empresa questionou os
mesmos com relação ao questionamento supracitado. A orientação do departamento jurídico foi desclassificar a empresa
Excalibour Confecções Ltda, dando a empresa o direito de recurso. A comissão, acatando a orientação do departamento jurídico
em desclassificar a referida empresa, assim como pelos vários descumprimentos de outros itens do referido edital, decidiu
DESCLASSIFICAR a empresa Excalibour Confecções Ltda. Desta forma a comissão declara a empresa Artefatos de Madeira
Regis Ltda devidamente HABILITADA. Ao questionar as empresas participantes sobre a intenção de interpor recurso, nenhuma
das empresas participantes manifestou interesse em interpor recurso. Nada mais havendo a tratar, após ser lida e aprovada, será
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assinada por mim Carla Fabiana Schwarz Meurer Pregoeira e demais presentes. Ao final desta sessão será entregue uma via da
ata assinada para os participantes da sessão. Esteve presente nesta sessão o diretor de urbanismo, Diego Benjamin Stupp. Em
função da ausência do titular Tiago Jesser Marques Vieira, foi convocado o suplente Geovani Bizarri Schlemper.

938009 - ARTEFATOS DE MADEIRA REGIS LTDA ME
Item
Lote
1

2

3

Produto

Quantidade

Unidade

55880 - CAMISETA BASICA MANGA CURTA,
SERIGRAFADA NA FRENTE COM BRASÃO MUNICIPAL NA
ALTURA DO PEITO ESQUERDO E NAS COSTAS
SERIGRAFADO COM A IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA
E IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO. MODELOS COM
TAMANHO DO PP A GG4.
55881 - JALECO MANGA LONGA DE BRIM COM FAIXAS
REFLETIVAS NAS MANGAS E NA ALTURA DO PEITO E
NAS COSTAS, COM DOIS BOLSOS FRONTAIS NA ALTURA
DA CINTURA E SERIGRAFADO NA FRENTE COM O
BRASÃO DO MUNICIPIO NA ALTURA DO PEITO
ESQUERDO E SERIGRAFADO NAS COSTAS COM A
IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA E IDENTIFICAÇÃO DO
MUNICIPIO. MODELO COM TAMANHOS PP AO GG4.
55882 - CALÇA DE BRIM SERIGRAFADA COM 2 BOLSOS,
COM FAIXA REFLETIVA CIRULANDO AS PERNAS,
CINTURA COM ELASTICO NA REGIÃO DAS COSTAS,
SERIGRAFADO COM O BRASÃO MUNICIPAL NO BOLSO
ESQUERDO. MODELO COM TAMANHOS PP AO GG4.

500

UNIDADE

Valor Unitário
24,0000

Valor
12.000,0000

300

UNIDADE

76,0000

22.800,0000

300

UNIDADE

70,0000

21.000,0000

Total Fornecedor:
Total Geral:

55.800,0000
55.800,0000

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de
Licitação
pelos
representantes
das
proponentes.
Ituporanga,14 de outubro de 2021

COMISSÃO
GEOVANI BIZARRI SCHLEMPER

- ________________________________________ - Secretário Suplente

ELIANA DAMANN COSTA

- ________________________________________ - Equipe de Apoio

CARLA FABIANA SCHWARZ MEURER

- ________________________________________ - Pregoeiro

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:
MARCOS REGIS DA SILVA

- ________________________________________ - Representante

EXTRATO DE APOSTILAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2021/PM

Publicação Nº 3358501

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA/SC
EXTRATO DE APOSTILAMENTO PREGÃO nº. 23/2021/PMI
Processo: 42/2021 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2021A/PMI
Apostilamento Pregão Presencial nº 23/2020. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA/SC. Contratada: WALENDOWSKY
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ n° 01.602.498/0001-25. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S-10), PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DESTE MUNICÍPIO. Espécie: Aditivo de
valor. Pregão Presencial nº 23/2021. O presente apostilamento objetiva a alteração do valor do item nº 2 (óleo diesel S-10) e item nº 03
(óleo diesel S-500), passando o óleo diesel S-10, faturado até o dia 20/10/2021, no valor de R$4,69 LT, para o valor de R$ 4,73 LT a partir
do dia 21/10/2021 e o óleo diesel S-500, faturado até o dia 20/10/2021 no valor de R$4,59 LT, para o valor de R$ 4,63 LT, a partir do dia
21/10/2021. Fundamento Legal: art. 65, §8º, da Lei Federal n 8.666/93. Data da assinatura: 20 de outubro de 2021. Gervásio Maciel –
Prefeito.
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Jaborá
Prefeitura
EXTRATO DO CONTRATO Nº 50/2021

Publicação Nº 3360040
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E68B12994562FED61A52AB8D3CBCC24F85319E36

MUNICÍPIO DE JABORÁ – ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO
MUNICÍPIO DE JABORÁ - SC
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 18/2021.
Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/93, atualizada pela Lei n.º 8.883/94.
Processo de Licitação Nº: 61/2021.
Contrato Administrativo nº: 50/2021.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA O USO DOS ATLETAS QUE
REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE JABORÁ EM CAMPEONATO REGIONAL.
Valor: R$ 2.280,00 (Dois mil duzentos e oitenta reais).
Vigência: O presente contrato terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2021.
Contratantes: MUNICÍPIO DE JABORÁ – SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 82.939.463/0001-88.
Contratada: TONELLO E CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 01.083.413/0001-40.
Jaborá - SC, em 21 de outubro de 2021.
Clevson Rodrigo Freitas
Prefeito Municipal

EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 62/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 19/2021
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Publicação Nº 3360052

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7EB649201E712FA52B255D383E04528637ADD638

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2021
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2021
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Jaborá/SC, em cumprimento da ratificação procedida pelo Prefeito Municipal, faz
publicar o extrato resumido do processo de Dispensa de Licitação a seguir:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) JOGOS DE FACAS ORIGINAIS DO ROTOR PARA AS COLHEDORAS DE FORRAGEM (ENSILADEIRAS) MODELO JF C-120 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE JABORÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E GESTÃO AMBIENTAL.
FAVORECIDO: PORTALMAQ INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 20.414.079/0001-04.
VALOR ESTIMADO: R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Atendimento aos pressupostos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações introduzidas pela Lei 8.883/94.
Jaborá (SC), em 21 de outubro de 2021.
ADRIEL VITORINO MATIOLO
Presidente da Comissão

PORTARIA Nº. 253/2021, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3360072

PORTARIA Nº. 253/2021, de 21 de outubro de 2021.
“CONTRATA TEMPORARIAMENTE AUGUSTO SEGANFREDO PARA O CARGO DE ODONTÓLOGO 30HS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
CLEVSON RODRIGO FREITAS, Prefeito Municipal de Jaborá, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas nos
incisos VIII e XII, do Art. 102, da Lei Orgânica do Município; combinado com o inciso IX, do Art. 37, da Constituição Federal; mais a Lei
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Complementar n°. 125 de 18/junho/2013; ainda o constante na Chamada Pública Nº. 005/2021,
RESOLVE,
Art. 1° - Fica contratado temporariamente, AUGUSTO SEGANFREDO, devidamente qualificado na ficha de inscrição constante na Chamada
Pública Nº. 005/2021, para ocupar o cargo de ODONTÓLOGO 30HS, subordinado à Secretaria de Saúde, sob o regime de Contrato por
Prazo Determinado.
Art. 2° - O prazo de contratação será até 21 de outubro de 2022 ou até o retorno do servidor efetivo na vaga de Odontólogo 30HS ou até
a realização de Processo Seletivo ou Concurso Público.
Art. 3° - O presente ato poderá ser revogado a qualquer tempo, por razões de interesse público devidamente justificado, desde que haja
notificação escrita, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.
Art. 4° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 21/10/2021.
CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios em 21/Outubro/2021.
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Jacinto Machado
Prefeitura
LEI Nº. 943 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359068

LEI Nº. 943 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO SUPLEMENTAR O ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACINTO MACHADO
DO EXERCÍCIO DE 2021 POR CONTA DE TRANSPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DOTAÇÃO TRANSFERIDA-ENTRE ENTIDADES) E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar as dotações orçamentárias nos Projetos/Atividades, abaixo
discriminados, do Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Jacinto Machado, por conta de transposições orçamentárias (Dotação transferida-entre Entidades), no valor total de R$ 900.000,00 (Novecentos Mil Reais), como segue:
Órgão: 10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.020 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Modalidade de Aplicação: (8) – 3.1.90.00.00.00.0696 – Aplicações Diretas ....... R$ 800.000,00
SUB - TOTAL: ....................................................................................................... R$ 800.000,00
Modalidade de Aplicação: (12) – 3.3.90.00.00.00.0696 – Aplicações Diretas ....... R$ 100.000,00
SUB - TOTAL: ....................................................................................................... R$ 100.000,00
TOTAL GERAL: .................................................................................................. R$ 900.000,00
Art. 2º - Os recursos destinados às suplementações do artigo anterior correrão por conta das anulações de dotações orçamentárias na
Entidade Prefeitura Municipal de Jacinto Machado, como seguem:
Órgão: 05 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Unidade: 02 – DEPARTAMENTO DE CULTURA
Projeto/Atividade: 2.059: Manutenção dos Eventos Municipais
Modalidade de Aplicação: (68) – 3.3.90.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas ..... R$ 100.000,00
SUB - TOTAL: ....................................................................................................... R$ 100.000,00
Órgão: 05 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Unidade: 03 – DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Projeto/Atividade: 2.019: Manutenção do Departamento de Esportes
Modalidade de Aplicação: (73) – 3.1.90.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas ..... R$ 100.000,00
SUB - TOTAL: ....................................................................................................... R$ 100.000,00
Órgão: 07 – SECRETARIA DA AGRICULTURA, IRRIG. E M. AMBIENTE
Unidade: 01 – DEPARTAM. DA AGRICULTURA, IRRIG. E M. AMBIENTE
Projeto/Atividade: 2.059: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Modalidade de Aplicação: (106) – 3.1.90.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas...R$ 200.000,00
SUB - TOTAL: ....................................................................................................... R$ 200.000,00
Órgão: 09 – SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 01 – DEPARTAM. DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO Projeto/Atividade: 2.052: Manutenção da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
Modalidade de Aplicação: (120) – 3.3.90.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas...R$ 500.000,00
SUB - TOTAL: ....................................................................................................... R$ 500.000,00
TOTAL GERAL: .................................................................................................. R$ 900.000,00
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Jacinto Machado/SC, 19 de outubro de 2021.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada a presente Lei nesta Secretaria na data supra:
ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
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Jaraguá do Sul
Prefeitura
1° ADITIVO AO CONTRATO 043/2021 – ISSEM

Publicação Nº 3360031

1º ADITIVO AO CONTRATO N.º 043/2021
Pelo presente Aditivo ao Contrato n.º 043/2021, que tem como objeto a prestação de serviços prestação de serviços de assessoria e consultoria atuarial para o Fundo Municipal de Assistência e Saúde do Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais – Issem, que mantém
entre si a empresa Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda, inscrito no CNPJ sob n.º 18.934.959/0001-60 e o Issem – Instituto de
Seguridade dos Servidores Municipais, inscrito no CNPJ sob n.º 00.091.238/0001-70 ambos já qualificados no contrato original, resolvem
alterar o que segue:
1) Incluir ao Contrato original o Anexo I – Proteção de Dados Pessoais, conforme anexo a este aditivo.
3) As demais cláusulas e condições do contrato original, não atingidas pelo presente aditivo, permanecerão inalteradas.
E, por estarem assim acordadas, assinam o presente aditivo em duas vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo:
Jaraguá do Sul, 14 de outubro de 2021.
Márcio Erdmann
Presidente
CONTRATANTE

Lucas Azevedo Fonseca
Sócio-Administrador
CONTRATADA

Giovani Teixeira Dominghini
Supervisor de Benefícios da Previdência
TESTEMUNHA

Rafael Kist
Procurador Autárquico
OAB/SC 33890

ANEXO I – PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
CONTRATANTE: INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 00.091.238/0001-70, com sede à Rua Max Wilhelm, n.º 255, bairro Vila Baependi, Município de Jaraguá do Sul/SC, CEP 89.256-000,
neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. Márcio Erdmann.
CONTRATADA: LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
18.934.959/0001-60, com sede à Rua Dr. Barcelos, nº 1.135, salas 202, 203, Centro, cidade de Canoas/RS, CEP 92.310-200, neste ato
representada nos termos do seu contrato social, pelo Sr. Lucas Azevedo Fonseca.
CONTRATANTE e CONTRATADA denominados, individual e indistintamente, como “Parte” e, em conjunto, como “Partes”.
Considerando que as Partes (i) celebraram o Contrato n.º 043/2021 em 21 de setembro de 2021 (o “Contrato”); (ii) no contexto do Contrato
Principal, possuem determinadas atribuições e funções que implicam no tratamento de dados pessoais; e (iii) desejam garantir que sejam
observados os ditames e responsabilidades do regime legal de proteção de dados pessoais, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados
(“LGPD”) sob nº 13.709/18 e alterações, durante a execução do Contrato celebrado entre as Partes.
Resolvem as Partes incluir ao contrato original o presente Anexo, que mutuamente aceitam, outorgam e se obrigam a cumprir, nos seguintes
termos e condições:
DEFINIÇÕES
Para os fins deste Contrato:
1.1. “LGPD” significa a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018);
1.2. “ANPD” é órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD no Brasil;
1.3. “Controlador” significa a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao Tratamento de Dados Pessoais;
1.4. “Operador” significa pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o Tratamento de Dados Pessoais em nome do
Controlador;
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1.5. “Titular” é a pessoa natural a quem se referem os Dados Pessoais que são objeto de Tratamento;
1.6. “Encarregado” é a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares
dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD);
1.7. “Dados Pessoais/Dado Pessoal" significa informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;
1.8. “Dado Pessoal Sensível” significa dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato
ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando
vinculado a uma pessoa natural;
1.9. “Dado Anonimizado” significa dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento;
1.10. “Tratamento” significa toda e qualquer toda operação realizada com Dados Pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação,
avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;
1.11. “Eliminação” significa exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado;
1.12. “Transferência Internacional de Dados” significa transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do
qual o país seja membro;
1.13. “Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais” significa documentação do controlador que contém a descrição dos processos
de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas
e mecanismos de mitigação de risco;
1.14. "Incidente" significa um acesso não autorizado e situação acidental ou ilícita de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer
forma de Tratamento inadequado ou ilícito;
DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
2.1. As Partes reconhecem que a CONTRATADA realizará o Tratamento de Dados Pessoais no contexto do objeto contratual. Nas atividades
de Tratamento, as Partes reconhecem e acordam que a CONTRATANTE é a Controladora dos Dados Pessoais, enquanto a CONTRATADA
deve ser considerada Operadora dos Dados Pessoais, nos termos deste documento e de acordo com a conceituação disposta na LGPD.
2.2. A CONTRATADA tratará os Dados Pessoais de acordo com as instruções lícitas da CONTRATANTE, nos termos dispostos no objeto
contratual.
2.2.1. A CONTRATANTE garante que toda e qualquer instrução a ser disponibilizada à CONTRATADA não viola qualquer lei ou regulamento,
incluindo, mas sem limitação, a LGPD. A CONTRATADA comunicará à CONTRATANTE por escrito, se tomar conhecimento ou acreditar que
qualquer instrução ou Dado Pessoal tratado viola a LGPD ou qualquer outra lei ou regulamento aplicável.
2.2.2. A CONTRATADA cessará o Tratamento dos Dados Pessoais quando do término contratual ou para cumprir obrigações dispostas em lei.
2.3. A CONTRATADA somente tratará os Dados Pessoais necessários para a execução do contrato e nos limites do objeto contratual.
OBRIGAÇÕES COMUNS
3.1. Cada uma das Partes concorda e garante que será individualmente responsável pelo cumprimento de suas obrigações decorrentes da
LGPD e de eventuais regulamentações emitidas posteriormente pela ANPD.
3.2. Comprometem-se em manter um programa de segurança de dados, que contemple medidas adequadas, que tenha por objetivo proteger os Dados Pessoais contra Incidentes, bem como garantir que essas medidas assegurem um nível de segurança condizente com os
riscos apresentados pelo Tratamento, a natureza dos Dados Pessoais e as tecnologias de segurança disponíveis e razoavelmente aplicadas
no setor de atuação das Partes.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.1. A CONTRATANTE concorda e garante que:
4.1.1. (i) os Dados Pessoais compartilhados, transferidos ou de qualquer forma disponibilizados à CONTRATADA para acesso e utilização,
foram coletados, transferidos e de qualquer forma tratados de acordo com as leis de privacidade e proteção de dados aplicáveis no Brasil;
(ii) somente fornecerá dados necessários à CONTRATADA, sendo que, se possível for, disponibilizará dados anonimizados à CONTRATADA;
(iii) dispõe de uma base legal apropriada para tratamento dos dados e compartilhamento com a CONTRATADA;
4.1.2. Forneceu todas as informações/avisos necessários aos Titulares a respeito das características relevantes do Tratamento e do seu
compartilhamento com a CONTRATADA;
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4.1.3. Garante o exercício dos direitos dos Titulares, nos termos da LGPD;
4.1.4. Cumpre com todos os princípios para Tratamento de Dados Pessoais estabelecidos pela LGPD, e que apenas compartilhará, transferirá
ou de qualquer outra forma disponibilizará para acesso da CONTRATADA, Dados Pessoais que são (i) atualizados e exatos; e (ii) pertinentes,
proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do Tratamento;
4.1.5. Realizará as comunicações pertinentes, perante a ANPD e titulares, em caso de Incidente;
4.1.6. Cumpre com todas as leis aplicáveis e que é responsável por quaisquer violações, se restar comprovado que compartilhou dados
excessivos, desnecessários e/ou sem base legal e forneceu instruções ilícitas à CONTRATADA.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. A CONTRATADA concorda e garante que:
5.1.1. Realizará o Tratamento dos Dados Pessoais nos limites e para as finalidades permitidas, nos termos do objeto contratual;
5.1.2. Notificará a CONTRATANTE, no prazo máximo de 2 (dois) dias, por escrito, sobre:
5.1.2.1. Eventuais pedidos de um Titular em relação aos seus Dados Pessoais, incluindo, mas não se limitando a pedidos de acesso e/
ou retificação, solicitações de exclusão, e outros pedidos semelhantes para que a CONTRATANTE proceda com as respostas, sendo que a
CONTRATADA não responderá a tais pedidos, a menos que expressamente autorizado a fazê-lo pela CONTRATANTE;
5.1.2.2. Qualquer reclamação relacionada ao Tratamento de Dados Pessoais, incluindo alegações de que o Tratamento viola os direitos de
Titular;
5.1.2.3. Qualquer Incidente a que vier a dar causa, relacionado aos Dados Pessoais objeto deste Contrato ou;
5.1.2.4. Qualquer ordem, emitida por autoridade judicial ou administrativa (incluindo a ANPD), que tenha por objetivo obter quaisquer
informações relativas ao Tratamento de Dados Pessoais objeto deste Contrato.
5.1.3. Desde que tenha relação com o objeto contratual, irá cooperar com a CONTRATANTE com relação às ações tomadas a partir da notificação descrita na Cláusula 5.1.2 acima, e atenderá, dentro dos limites técnicos razoáveis, às solicitações da CONTRATANTE com relação
ao atendimento a referidas reivindicações, provendo as informações solicitadas no menor prazo possível;
5.1.4. Mantém os Dados Pessoais em absoluto sigilo e exige dos seus colaboradores diretos ou indiretos, que de qualquer forma tratem os
Dados Pessoais, a observância de todas as obrigações dispostas neste documento;
5.1.5 Limita o acesso aos Dados Pessoais ao número mínimo de colaboradores, sendo que só terão acesso àqueles que tenham necessidade;
5.1.7. Cooperará com a CONTRATANTE em caso de qualquer Incidente, devendo: (i) Adotar todas medidas necessárias e razoáveis para
remediar qualquer Incidente envolvendo os Dados Pessoais objeto deste Contrato e minimizar possíveis efeitos negativos aos Titulares; (ii)
Prover a CONTRATANTE com todas as informações necessárias à apuração do ocorrido; (iii) Abster-se de realizar qualquer comunicação
a ANPD, autoridades públicas brasileiras, aos Titulares ou terceiros, sem a prévia e expressa concordância da CONTRATANTE, que deverá
controlar a redação final dessas comunicações e quem deverá realizá-las, observadas as disposições da LGPD;
5.1.8. Compromete-se a cumprir com os requisitos da LGPD sempre que for realizar a transferência de Dados Pessoais para fora do território
brasileiro e/ou para qualquer terceiro;
5.1.9. Mediante solicitação formal da CONTRATANTE, em prazo não inferior a 7 (sete) dias úteis, a CONTRATADA se compromete disponibilizar o acesso a documentos e registros razoavelmente necessários para fins de verificação das obrigações previstas em contrato, desde
que respeitado o segredo comercial e industrial da CONTRATADA e por meio de experts de ambas as Partes.
RESPONSABILIDADE
6.1. As Partes concordam que o(s) Titular(es) dos dados que venha(m) a sofrer um dano decorrente do descumprimento das obrigações
previstas neste Contrato poderá(ão) ter o direito de receber uma indenização pelos danos sofridos.
6.2. Cada Parte será responsável perante a outra Parte (“Parte Prejudicada”) por quaisquer danos causados em decorrência (i) da violação
de suas obrigações no âmbito deste Contrato ou (ii) da violação de qualquer direito dos Titulares de Dados, devendo ressarcir a Parte Prejudicada por todo e qualquer gasto, custo, despesas, honorários de advogados e custas processuais efetivamente incorridos ou indenização/
multa paga em decorrência de tal violação.
6.2.1. Para fins do disposto nesta Cláusula, caso a Parte Prejudicada receba qualquer reivindicação que deva ser indenizada pela outra Parte,
ela deverá: (i) notificar a Parte responsável, conforme Cláusula 5.1.2; (ii) conceder à Parte responsável controle exclusivo sobre a demanda;
(iii) abster de praticar qualquer ato ou assinar qualquer acordo, sem a prévia anuência da Parte responsável.
6.2.2. A Parte responsável poderá escolher a assessoria legal de sua confiança, devendo arcar com todos os custos, despesas e honorários
para a defesa da Parte demandada, sem prejuízo da Parte Prejudicada, a seu critério e expensas, contratar assessor próprio.
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6.3. Fica certo e ajustado que nenhuma cláusula de limitação de responsabilidade que tenha sido pactuada entre as Partes em outros
contratos poderá ser invocada, no sentido de limitar o dever de indenização em relação às obrigações de privacidade e proteção de dados
aqui previstas.
SUBCONTRATAÇÃO
7.1. Se aplicável e não vedado no contrato principal, a CONTRATANTE concorda que a CONTRATADA pode contratar SubOperadoras para
realizar o Tratamento dos Dados Pessoais em nome da CONTRATANTE.
7.2. A CONTRATADA deverá celebrar contrato formal e por escrito com cada SubOperadora para estabelecer obrigações referentes ao Tratamento de Dados Pessoais que forneçam ao menos o mesmo nível de proteção em relação à proteção garantida no presente documento, na
medida aplicável à natureza dos serviços prestados por tal SubOperadora. A CONTRATADA permanecerá responsável pela conformidade de
tal SubOperadora com as obrigações estabelecidas no contrato celebrado com a referida SubOperadora e por quaisquer atos ou omissões
de tal SubOperadora que resultem na violação deste documento.
AUDITORIA
8.1. A CONTRATADA se compromete a fornecer à CONTRATANTE toda a informação razoavelmente necessária para demonstrar conformidade com as suas obrigações.
8.2. A CONTRATADA permitirá que a CONTRATANTE realize auditoria anual para verificar a conformidade com as obrigações de privacidade
e proteção de dados, mediante notificação prévia e por escrito, sendo a CONTRATANTE responsável por todos os custos de auditoria. Toda
e qualquer auditoria somente ocorrerá com a presença de experts de ambas as partes, que deverão cumprir com todas as obrigações aqui
dispostas, especialmente em relação à confidencialidade, segredo comercial e industrial, bem como boas práticas.
8.3. A CONTRATADA se compromete a tomar todas as medidas para garantir que quaisquer vulnerabilidades de sistema, processos, governança e outros apontados no relatório de auditoria sejam tratados adequadamente.
PRAZO E RESCISÃO
9.1. O prazo do presente documento está vinculado ao prazo do Contrato Principal.
9.2. Após o término deste Contrato, a CONTRATADA realizará a eliminação, em definitivo de seu sistema, inclusive de backup, de qualquer
registro dos Dados Pessoais, exceto na medida em que o armazenamento pela CONTRATADA seja exigido pela legislação aplicável.
DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. Este documento constitui o meio apropriado para regular o Tratamento de Dados Pessoais e substitui todos previamente celebrados
entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA para esta finalidade, se houver
10.2. Nenhuma das Partes poderá, sem o prévio consentimento escrito da outra Parte, delegar, transferir, cobrar ou tratar de outra maneira
este documento ou qualquer dos direitos e obrigações relacionados a ele.
E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente Anexo em duas vias de igual teor e forma na presença de duas
testemunhas.
Jaraguá do Sul, 14 de outubro de 2021.
Márcio Erdmann
Presidente
CONTRATANTE

Lucas Azevedo Fonseca
Sócio-Administrador
CONTRATADA

Giovani Teixeira Dominghini
Supervisor de Benefícios da Previdência
TESTEMUNHA

Rafael Kist
Procurador Autárquico
OAB/SC 33890

1° ADITIVO AO CONTRATO 188/2020 – ISSEM

Publicação Nº 3360030

1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 188/2020
Pelo presente Aditivo ao Contrato n.º 188/2020, que tem como objeto a prestação de serviços prestação de serviços de assessoria à gestão
atuarial para o Issem-Previdência do Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais – Issem, que mantém entre si a empresa Lumens
Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda, inscrito no CNPJ sob n.º 18.934.959/0001-60 e o Issem – Instituto de Seguridade dos Servidores
Municipais, inscrito no CNPJ sob n.º 00.091.238/0001-70 ambos já qualificados no contrato original, resolvem alterar o que segue:
1) Prorrogar o prazo de vigência por mais 12 meses, a contar de 03/11/2021.
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2) Incluir ao Contrato original o Anexo I – Proteção de Dados Pessoais, conforme anexo a este aditivo.
3) As demais cláusulas e condições do contrato original, não atingidas pelo presente aditivo, permanecerão inalteradas.
E, por estarem assim acordados, assinam o presente aditivo em duas vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo:
Jaraguá do Sul, 14 de outubro de 2021.
Márcio Erdmann
Presidente
CONTRATANTE

Lucas Azevedo Fonseca
Sócio-Administrador
CONTRATADA

Rosana Maria de Souza Rosa
Superintendente de Previdência
GESTORA DO CONTRATO

Rafael Kist
Procurador Autárquico
OAB/SC 33890

ANEXO I – PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
CONTRATANTE: INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 00.091.238/0001-70, com sede à Rua Max Wilhelm, n.º 255, bairro Vila Baependi, Município de Jaraguá do Sul/SC, CEP 89.256-000,
neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. Márcio Erdmann.
CONTRATADA: LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
18.934.959/0001-60, com sede à Rua Dr. Barcelos, nº 1.135, salas 202, 203, Centro, cidade de Canoas/RS, CEP 92.310-200, neste ato
representada nos termos do seu contrato social, pelo Sr. Lucas Azevedo Fonseca.
CONTRATANTE e CONTRATADA denominados, individual e indistintamente, como “Parte” e, em conjunto, como “Partes”.
Considerando que as Partes (i) celebraram o Contrato n.º 188/2020 em 3 de novembro de 2021 (o “Contrato”); (ii) no contexto do Contrato
Principal, possuem determinadas atribuições e funções que implicam no tratamento de dados pessoais; e (iii) desejam garantir que sejam
observados os ditames e responsabilidades do regime legal de proteção de dados pessoais, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados
(“LGPD”) sob nº 13.709/18 e alterações, durante a execução do Contrato celebrado entre as Partes.
Resolvem as Partes incluir ao contrato original o presente Anexo, que mutuamente aceitam, outorgam e se obrigam a cumprir, nos seguintes
termos e condições:
DEFINIÇÕES
Para os fins deste Contrato:
1.1. “LGPD” significa a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018);
1.2. “ANPD” é órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD no Brasil;
1.3. “Controlador” significa a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao Tratamento de Dados Pessoais;
1.4. “Operador” significa pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o Tratamento de Dados Pessoais em nome do
Controlador;
1.5. “Titular” é a pessoa natural a quem se referem os Dados Pessoais que são objeto de Tratamento;
1.6. “Encarregado” é a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares
dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD);
1.7. “Dados Pessoais/Dado Pessoal" significa informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;
1.8. “Dado Pessoal Sensível” significa dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato
ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando
vinculado a uma pessoa natural;
1.9. “Dado Anonimizado” significa dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento;
1.10. “Tratamento” significa toda e qualquer toda operação realizada com Dados Pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação,
avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;
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1.11. “Eliminação” significa exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado;
1.12. “Transferência Internacional de Dados” significa transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do
qual o país seja membro;
1.13. “Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais” significa documentação do controlador que contém a descrição dos processos
de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas
e mecanismos de mitigação de risco;
1.14. "Incidente" significa um acesso não autorizado e situação acidental ou ilícita de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer
forma de Tratamento inadequado ou ilícito;
DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
2.1. As Partes reconhecem que a CONTRATADA realizará o Tratamento de Dados Pessoais no contexto do objeto contratual. Nas atividades
de Tratamento, as Partes reconhecem e acordam que a CONTRATANTE é a Controladora dos Dados Pessoais, enquanto a CONTRATADA
deve ser considerada Operadora dos Dados Pessoais, nos termos deste documento e de acordo com a conceituação disposta na LGPD.
2.2. A CONTRATADA tratará os Dados Pessoais de acordo com as instruções lícitas da CONTRATANTE, nos termos dispostos no objeto
contratual.
2.2.1. A CONTRATANTE garante que toda e qualquer instrução a ser disponibilizada à CONTRATADA não viola qualquer lei ou regulamento,
incluindo, mas sem limitação, a LGPD. A CONTRATADA comunicará à CONTRATANTE por escrito, se tomar conhecimento ou acreditar que
qualquer instrução ou Dado Pessoal tratado viola a LGPD ou qualquer outra lei ou regulamento aplicável.
2.2.2. A CONTRATADA cessará o Tratamento dos Dados Pessoais quando do término contratual ou para cumprir obrigações dispostas em lei.
2.3. A CONTRATADA somente tratará os Dados Pessoais necessários para a execução do contrato e nos limites do objeto contratual.
OBRIGAÇÕES COMUNS
3.1. Cada uma das Partes concorda e garante que será individualmente responsável pelo cumprimento de suas obrigações decorrentes da
LGPD e de eventuais regulamentações emitidas posteriormente pela ANPD.
3.2. Comprometem-se em manter um programa de segurança de dados, que contemple medidas adequadas, que tenha por objetivo proteger os Dados Pessoais contra Incidentes, bem como garantir que essas medidas assegurem um nível de segurança condizente com os
riscos apresentados pelo Tratamento, a natureza dos Dados Pessoais e as tecnologias de segurança disponíveis e razoavelmente aplicadas
no setor de atuação das Partes.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.1. A CONTRATANTE concorda e garante que:
4.1.1. (i) os Dados Pessoais compartilhados, transferidos ou de qualquer forma disponibilizados à CONTRATADA para acesso e utilização,
foram coletados, transferidos e de qualquer forma tratados de acordo com as leis de privacidade e proteção de dados aplicáveis no Brasil;
(ii) somente fornecerá dados necessários à CONTRATADA, sendo que, se possível for, disponibilizará dados anonimizados à CONTRATADA;
(iii) dispõe de uma base legal apropriada para tratamento dos dados e compartilhamento com a CONTRATADA;
4.1.2. Forneceu todas as informações/avisos necessários aos Titulares a respeito das características relevantes do Tratamento e do seu
compartilhamento com a CONTRATADA;
4.1.3. Garante o exercício dos direitos dos Titulares, nos termos da LGPD;
4.1.4. Cumpre com todos os princípios para Tratamento de Dados Pessoais estabelecidos pela LGPD, e que apenas compartilhará, transferirá
ou de qualquer outra forma disponibilizará para acesso da CONTRATADA, Dados Pessoais que são (i) atualizados e exatos; e (ii) pertinentes,
proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do Tratamento;
4.1.5. Realizará as comunicações pertinentes, perante a ANPD e titulares, em caso de Incidente;
4.1.6. Cumpre com todas as leis aplicáveis e que é responsável por quaisquer violações, se restar comprovado que compartilhou dados
excessivos, desnecessários e/ou sem base legal e forneceu instruções ilícitas à CONTRATADA.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. A CONTRATADA concorda e garante que:
5.1.1. Realizará o Tratamento dos Dados Pessoais nos limites e para as finalidades permitidas, nos termos do objeto contratual;
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5.1.2. Notificará a CONTRATANTE, no prazo máximo de 2 (dois) dias, por escrito, sobre:
5.1.2.1. Eventuais pedidos de um Titular em relação aos seus Dados Pessoais, incluindo, mas não se limitando a pedidos de acesso e/
ou retificação, solicitações de exclusão, e outros pedidos semelhantes para que a CONTRATANTE proceda com as respostas, sendo que a
CONTRATADA não responderá a tais pedidos, a menos que expressamente autorizado a fazê-lo pela CONTRATANTE;
5.1.2.2. Qualquer reclamação relacionada ao Tratamento de Dados Pessoais, incluindo alegações de que o Tratamento viola os direitos de
Titular;
5.1.2.3. Qualquer Incidente a que vier a dar causa, relacionado aos Dados Pessoais objeto deste Contrato ou;
5.1.2.4. Qualquer ordem, emitida por autoridade judicial ou administrativa (incluindo a ANPD), que tenha por objetivo obter quaisquer
informações relativas ao Tratamento de Dados Pessoais objeto deste Contrato.
5.1.3. Desde que tenha relação com o objeto contratual, irá cooperar com a CONTRATANTE com relação às ações tomadas a partir da notificação descrita na Cláusula 5.1.2 acima, e atenderá, dentro dos limites técnicos razoáveis, às solicitações da CONTRATANTE com relação
ao atendimento a referidas reivindicações, provendo as informações solicitadas no menor prazo possível;
5.1.4. Mantém os Dados Pessoais em absoluto sigilo e exige dos seus colaboradores diretos ou indiretos, que de qualquer forma tratem os
Dados Pessoais, a observância de todas as obrigações dispostas neste documento;
5.1.5 Limita o acesso aos Dados Pessoais ao número mínimo de colaboradores, sendo que só terão acesso àqueles que tenham necessidade;
5.1.7. Cooperará com a CONTRATANTE em caso de qualquer Incidente, devendo: (i) Adotar todas medidas necessárias e razoáveis para
remediar qualquer Incidente envolvendo os Dados Pessoais objeto deste Contrato e minimizar possíveis efeitos negativos aos Titulares; (ii)
Prover a CONTRATANTE com todas as informações necessárias à apuração do ocorrido; (iii) Abster-se de realizar qualquer comunicação
a ANPD, autoridades públicas brasileiras, aos Titulares ou terceiros, sem a prévia e expressa concordância da CONTRATANTE, que deverá
controlar a redação final dessas comunicações e quem deverá realizá-las, observadas as disposições da LGPD;
5.1.8. Compromete-se a cumprir com os requisitos da LGPD sempre que for realizar a transferência de Dados Pessoais para fora do território
brasileiro e/ou para qualquer terceiro;
5.1.9. Mediante solicitação formal da CONTRATANTE, em prazo não inferior a 7 (sete) dias úteis, a CONTRATADA se compromete disponibilizar o acesso a documentos e registros razoavelmente necessários para fins de verificação das obrigações previstas em contrato, desde
que respeitado o segredo comercial e industrial da CONTRATADA e por meio de experts de ambas as Partes.
RESPONSABILIDADE
6.1. As Partes concordam que o(s) Titular(es) dos dados que venha(m) a sofrer um dano decorrente do descumprimento das obrigações
previstas neste Contrato poderá(ão) ter o direito de receber uma indenização pelos danos sofridos.
6.2. Cada Parte será responsável perante a outra Parte (“Parte Prejudicada”) por quaisquer danos causados em decorrência (i) da violação
de suas obrigações no âmbito deste Contrato ou (ii) da violação de qualquer direito dos Titulares de Dados, devendo ressarcir a Parte Prejudicada por todo e qualquer gasto, custo, despesas, honorários de advogados e custas processuais efetivamente incorridos ou indenização/
multa paga em decorrência de tal violação.
6.2.1. Para fins do disposto nesta Cláusula, caso a Parte Prejudicada receba qualquer reivindicação que deva ser indenizada pela outra Parte,
ela deverá: (i) notificar a Parte responsável, conforme Cláusula 5.1.2; (ii) conceder à Parte responsável controle exclusivo sobre a demanda;
(iii) abster de praticar qualquer ato ou assinar qualquer acordo, sem a prévia anuência da Parte responsável.
6.2.2. A Parte responsável poderá escolher a assessoria legal de sua confiança, devendo arcar com todos os custos, despesas e honorários
para a defesa da Parte demandada, sem prejuízo da Parte Prejudicada, a seu critério e expensas, contratar assessor próprio.
6.3. Fica certo e ajustado que nenhuma cláusula de limitação de responsabilidade que tenha sido pactuada entre as Partes em outros
contratos poderá ser invocada, no sentido de limitar o dever de indenização em relação às obrigações de privacidade e proteção de dados
aqui previstas.
SUBCONTRATAÇÃO
7.1. Se aplicável e não vedado no contrato principal, a CONTRATANTE concorda que a CONTRATADA pode contratar SubOperadoras para
realizar o Tratamento dos Dados Pessoais em nome da CONTRATANTE.
7.2. A CONTRATADA deverá celebrar contrato formal e por escrito com cada SubOperadora para estabelecer obrigações referentes ao Tratamento de Dados Pessoais que forneçam ao menos o mesmo nível de proteção em relação à proteção garantida no presente documento, na
medida aplicável à natureza dos serviços prestados por tal SubOperadora. A CONTRATADA permanecerá responsável pela conformidade de
tal SubOperadora com as obrigações estabelecidas no contrato celebrado com a referida SubOperadora e por quaisquer atos ou omissões
de tal SubOperadora que resultem na violação deste documento.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 960

AUDITORIA
8.1. A CONTRATADA se compromete a fornecer à CONTRATANTE toda a informação razoavelmente necessária para demonstrar conformidade com as suas obrigações.
8.2. A CONTRATADA permitirá que a CONTRATANTE realize auditoria anual para verificar a conformidade com as obrigações de privacidade
e proteção de dados, mediante notificação prévia e por escrito, sendo a CONTRATANTE responsável por todos os custos de auditoria. Toda
e qualquer auditoria somente ocorrerá com a presença de experts de ambas as partes, que deverão cumprir com todas as obrigações aqui
dispostas, especialmente em relação à confidencialidade, segredo comercial e industrial, bem como boas práticas.
8.3. A CONTRATADA se compromete a tomar todas as medidas para garantir que quaisquer vulnerabilidades de sistema, processos, governança e outros apontados no relatório de auditoria sejam tratados adequadamente.
PRAZO E RESCISÃO
9.1. O prazo do presente documento está vinculado ao prazo do Contrato Principal.
9.2. Após o término deste Contrato, a CONTRATADA realizará a eliminação, em definitivo de seu sistema, inclusive de backup, de qualquer
registro dos Dados Pessoais, exceto na medida em que o armazenamento pela CONTRATADA seja exigido pela legislação aplicável.
DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. Este documento constitui o meio apropriado para regular o Tratamento de Dados Pessoais e substitui todos previamente celebrados
entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA para esta finalidade, se houver
10.2. Nenhuma das Partes poderá, sem o prévio consentimento escrito da outra Parte, delegar, transferir, cobrar ou tratar de outra maneira
este documento ou qualquer dos direitos e obrigações relacionados a ele.
E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente Anexo em duas vias de igual teor e forma na presença de duas
testemunhas.
Jaraguá do Sul, 14 de outubro de 2021.
Márcio Erdmann
Presidente
CONTRATANTE

Lucas Azevedo Fonseca
Sócio-Administrador
CONTRATADA

Rosana Maria de Souza Rosa
Superintendente de Previdência
GESTORA DO CONTRATO

Rafael Kist
Procurador Autárquico
OAB/SC 33890

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA Nº 200/2021

Publicação Nº 3360004

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA Nº 200/2021
Aos vinte dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, com início às quatorze horas, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos, sita na Rua Walter Marquardt, nº 1111, bairro Rio Molha, reuniram-se os membros da Comissão Especial de Licitações,
designada pelo Decreto nº 15.356/2021, formada pelos membros Eliziana dos Reis, Aderbal Rodrigo Castellan Lopes, e Karen Cristina Arce,
para sob a presidência do primeiro, procederem à abertura dos envelopes referentes a CONCORRÊNCIA Nº 200/2021, que tem como objeto
a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia com fornecimento de materiais e mão de obra, para reforma em
área de 195,56 m² (Cento e noventa e cinco vírgula cinquenta e seis metros quadrados) contemplando restauro e requalificação interna e
externa do casarão da EMEB Antônio Estanislau Ayroso, localizada na Rua Bertha Weege nº 3046, no Bairro Jaraguá 99, em Jaraguá do Sul/
SC. Apresentou-se a sessão a seguinte empresa:
Proponentes

Representante

Identificação

CUBICA CONSTRUÇÕES LTDA

Sem representante

xxx

Após a identificação dos envelopes da proponente, passou-se à verificação da inviolabilidade dos envelopes 01 – Habilitação e 02 – Proposta
Comercial. Logo após, passou-se à abertura do Envelope 01 – Habilitação, cuja documentação foi rubricada pelos membros da Comissão
Especial.A documentação apresentada pela proponente foi a seguinte:
Nome da proponente
CUBICA CONSTRUÇÕES LTDA

Quantidade de folhas Numeração das folhas
51
Numeradas

Prosseguindo, a Comissão Especial entrou em contato com a empresa Cúbica Construções LTDA, informando sua habilitação e solicitando
o termo de renúncia quanto ao prazo de recurso ao julgamento da habilitação, sendo que o mesmo concordou e renunciou conforme documento anexo a esta Ata.
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Dando prosseguimento foi aberto o envelope 02 – Proposta Comercial da proponente. Foi a seguinte a proposta apresentada em valor
global:
Nome das proponentes
CUBICA CONSTRUÇÕES LTDA

VALOR GLOBAL da proposta R$
R$ 436.253,74

Dando prosseguimento, a Comissão passa para a análise criteriosa da proposta comercial apresentada e após a análise foi CLASSIFICADA
por estar de acordo com as exigências do edital. Quanto à verificação do Direito de Preferência conforme Lei Federal 123/2006, verificou-se
não haver necessidade de aderir a Lei pois somente uma empresa participou deste certame. Posto isto, a Comissão Especial declara vencedora do certame a empresa CÚBICA CONSTRUÇÕES LTDA, com o valor Global de R$ 436.253,74 (quatrocentos e trinta e seis mil, duzentos
e cinquenta e três reais, setenta e quatro centavos). Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião e lavrou-se o presente Ata, a qual
vai assinada pelos membros da Comissão Especial. Na forma da Lei, abre-se o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis “concedendo-se vistas
as partes”.
Jaraguá do Sul, 20 de outubro de 2021.
Eliziana dos Reis
Aderbal Rodrigo Castellan Lopes
Karen Cristina Arce

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 180/2021

Publicação Nº 3360001

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 180/2021
Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, com início às nove horas, na sala de reuniões da Gerência de Licitações
e Contratos, sita na Rua Walter Marquardt, nº 1111, bairro Rio Molha, reuniram-se os membros da Comissão Especial de Licitações, designada pelo Decreto nº 15.461/2021, formada pelos membros Ivan Andreias Wolter, Marcelo Elias da Silveira e Carla Eduarda Scheuer, para
sob a presidência do primeiro, procederem à abertura dos envelopes referentes a TOMADA DE PREÇOS Nº 180/2021, que tem como objeto
a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra para realocação
de postes de energia elétrica e instalação de iluminação, para finalizar o acesso e a construção da ponte em concreto armado, na Rua Linda
Hornburg Kreutzfeld, ligando com a SC 110 no Bairro Barra do Rio Cerro em Jaraguá do Sul/SC. Dando prosseguimento a Comissão Especial
registra em Ata, que nenhuma empresa protocolou envelopes para esta licitação, restando desta forma o certame DESERTO. E, nada mais
havendo a tratar, encerrou-se a reunião.
Jaraguá do Sul, 20 de outubro de 2021.
Ivan Andreias Wolter
Carla Eduarda Scheuer
Marcelo Elias da Silveira

AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO SISTÊMICO A BASE DE SUBSTÂNCIAS DA
LISTA “C 2” (RETINÓIDES) DA PORTARIA SVS/MS/344/98. PROCESSO - CERTIDÃO Nº 27982/2021

Publicação Nº 3360024

Autorização Para Dispensação De Medicamentos De Uso Sistêmico A Base De Substâncias Da Lista “C 2” (RETINÓIDES) Da Portaria SVS/
MS/344/98.
PROCESSO - CERTIDÃO Nº 27982/2021
Empresa: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (Farmácia São João)
CNPJ: 88.212.113/1044-95
Endereço: Rua 25 de julho, 70 – VILA NOVA.
Farmacêutico (A): CHANNA MUNIK BEHLING HORONGOSO CRF/SC 8914
ATIVIDADE: 4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas. Informo para os devidos fins, na
condição de farmacêutica fiscal do serviço de Vigilância Sanitária do Município de Jaraguá do Sul, a requerimento da parte interessada, que
o(a) farmacêutico(a) CHANNA MUNIK BEHLING HORONGOSO CRF/SC 8914, e a drogaria acima qualificado(a) e identificado(a) solicitou a
Autorização Para Dispensação De Medicamentos De Uso Sistêmico A Base De Substâncias Da Lista “C 2” (RETINÓIDES), junto a Vigilância
Sanitária no dia 19/10/2021. Certifico, que o(a) mesmo(a) atendeu todos os requisitos formais verificados por mim, de acordo com as normas legais vigentes e pertinentes à atividade de drogaria.
E, para constar onde convier, Eu, Fiscal de Vigilância em Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul, digitei e assino
a presente autorização para aquisição e dispensação de:
Medicamento: Quantidade:
Isotretinoina10mg 30cap(genérico) 20 caixas/ mês
Isotretinoina 20mg 30cap(genérico) 20 caixas/ mês
Roacutan 10mg 30cap 20 caixas/ mês
Roacutan 20mg 30cap 20 caixas/ mês
Acnova 10mg 30cap 4 caixas/ mês
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Acnova 20mg 30cap 4 caixas/ mês
Vesanoid 10mg 100cap 2 caixas/ mês
Neotigason 25mg 30cap 2 caixas/ mês JARAGUÁ DO SUL, 20 DE OUTUBRO DE 2021. AUTORIDADE DE SAÚDE: Secretaria Municipal da
Saúde
Yohana Vieira Cardoso Gamba
Farmacêutica Bioquímica – CRF/SC 12862
Fiscal de Vigilância em Saúde.

AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO SISTÊMICO A BASE DE SUBSTÂNCIAS DA
LISTA “C 2” (RETINÓIDES) DA PORTARIA SVS/MS/344/98. PROCESSO - CERTIDÃO Nº 28271/2021

Publicação Nº 3360025

Autorização Para Dispensação De Medicamentos De Uso Sistêmico A Base De Substâncias Da Lista “C 2” (RETINÓIDES) Da Portaria SVS/
MS/344/98.
PROCESSO - CERTIDÃO Nº 28271/2021
Empresa: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI – FILIAL VILA NOVA
CNPJ: 82.647.165/0024-00
Endereço: WALTER MARQUARDT n° 225 Bairro: VILA NOVA
Farmacêutico (A): Bruno Rafael de Almeida CRF-SC 17436.
ATIVIDADE: 4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas. Informo para os devidos fins, na
condição de farmacêutica fiscal do serviço de Vigilância Sanitária do Município de Jaraguá do Sul, a requerimento da parte interessada, que
o(a) farmacêutico(a) Bruno Rafael de Almeida CRF-SC 17436, e a drogaria acima qualificado(a) e identificado(a) solicitou a Autorização
Para Dispensação De Medicamentos De Uso Sistêmico A Base De Substâncias Da Lista “C 2” (RETINÓIDES), junto a Vigilância Sanitária no
dia 19/10/2021. Certifico, que o(a) mesmo(a) atendeu todos os requisitos formais verificados por mim, de acordo com as normas legais
vigentes e pertinentes à atividade de drogaria.
E, para constar onde convier, Eu, Fiscal de Vigilância em Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul, digitei e assino
a presente autorização para aquisição e dispensação de:
Medicamento: Quantidade:
Isotretinoina10mg 30cap 20 caixas/ mês
Isotretinoina 20mg 30cap 20 caixas/ mês
Roacutan 10mg 30cap 20 caixas/ mês
Roacutan 20mg 30cap 20 caixas/ mês JARAGUÁ DO SUL, 20 DE OUTUBRO DE 2021. AUTORIDADE DE SAÚDE: Secretaria Municipal da
Saúde
Yohana Vieira Cardoso Gamba
Farmacêutica Bioquímica – CRF/SC 12862
Fiscal de Vigilância em Saúde.

CONTRATOS 581/2021

Publicação Nº 3359983

EXTRATO DO CONTRATO Nº 581/2021
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 165/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
CONTRATADA: SK PLÁSTICOS LTDA
OBJETO: O objeto do presente contratado consiste no fornecimento de LIXEIRAS DE POLIPOPILENO, com suporte em aço, destinadas para
uso em praças, ruas e outros logradouros públicos no Município de Jaraguá do Sul/SC, objetivando a destinação e acondicionamento de
resíduos
DO VALOR: O MUNICÍPIO pagará à CONTRATADA os valores previstos no item 1.1 da cláusula primeiro deste contrato.
PRAZO DE ENTREGA: O prazo para entrega total do item vencido será de até 75 (setenta e cinco) dias consecutivos, contados a partir do
1º dia útil após o recebimento da Autorização de Fornecimento.
DO PAGAMENTO: O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após entrega total do item vencido, mediante apresentação da respectiva nota fiscal eletrônica, como determina a cláusula segunda do Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009, se for caso, na Diretoria
de Trânsito e Transportes.
LOCAL PARA ENTREGA: Os produtos serão entregues na diretoria de Trânsito e Transportes, localizado na Rua Antônio J Macedo ,70 no
Bairro São Luiz em Jaraguá do Sul SC - CEP 89253 570.
DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO: O recurso orçamentário decorrente deste contrato está previsto no item 2.1 da cláusula segunda deste
contrato.
DATA DA ASSINATURA: 15/10/2021.
FORO: COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL – SC
SIGNATÁRIOS: Eduardo Bertoldi e Adilson Kruger
Eduardo Bertoldi
Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo
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CONTRATOS 582/2021

Publicação Nº 3359984

EXTRATO DO CONTRATO Nº 582/2021
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL 181/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL.
CONTRATADA: CISNE TRANSPORTES COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA ME
OBJETO: Contratação de um veículo com capacidade mínima de 16(dezesseis) passageiros sentados, incluindo o motorista e monitor escolar, para transporte dos alunos da EEB Professor José Duarte Magalhães, localizada na Rua Angelo Rubini nº 2384 no Bairro Barra do Rio
Cerro e para o CMEI Wolfgang Weege, localizado na Rua Pastor Albert Schneider nº 249 no Bairro Barra do Rio Cerro
DO PRAZO: O prazo de execução inicia a partir do primeiro dia útil após assinatura deste contrato, e se estenderá até o mês de dezembro
de 2021, de acordo com o calendário escolar, podendo, mediante acordo entre as partes, ser prorrogado até o limite estabelecido pelo inciso
II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. O prazo de vigência deste contrato será até 28/02/2022.
DO VALOR: O MUNICÍPIO pagará à CONTRATADA a importância de R$ 499,00 por dia transporte escolar perfazendo o total de R$
24.950,00, equivalente a 50 (cinquenta) dias, de acordo com o calendário escolar de reforço escolar da respectiva unidade educacional,
no período matutino e/ou vespertino.
DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO: O recurso orçamentário decorrente do objeto deste edital correrá por conta da despesa do Orçamento de
2021, a saber:
Classif.Funcional programática
12.361.0350.2.110

Projeto/
Descrição Natureza da Despesa
Atividade
2.110 - Transportar alunos da rede esta3.3.90.00
dual e municipal

Dotação Orçamentária

Recurso

152

66 - Salário
Educação

 ATA DA ASSINATURA: 19/10/2021.
D
FORO: Comarca de Jaraguá do Sul – SC.
SIGNATÁRIOS: Ivana Atanásio Dias e Márcio Roberto Nilsen
Ivana Atanásio Dias
Secretária Municipal de Educação

CONVOCAÇÕES PROCESSO SELETIVO 001_2021_SEMASH

Publicação Nº 3358267

CONVOCAÇÃO
Pelo presente, fica Vossa(s) Senhoria(s) CONVOCADO(S) para comparecer junto a Diretoria de Gestão de Pessoas desta Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, até às 16h do dia 22 de outubro de 2021, na Rua Walter Marquardt, n° 1111, Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul, a fim
de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de perder a referida vaga, haja vista a vossa classificação no Processo
Seletivo n° 001/2021/SEMASH, conforme segue:
Nome: MARCILENI SONDRÉ COELHO
Cargo: PSICÓLOGO – 40h
Secretaria: SEMASH
Classificação: 27° lugar
Nome: RICARDO MICHALAK
Cargo: PSICÓLOGO – 40h
Secretaria: SEMASH
Classificação: 28° lugar
Nome: PATRÍCIA BANAS
Cargo: PSICÓLOGO – 40h
Secretaria: SEMASH
Classificação: 29° lugar

CONVOCAÇÕES PROCESSO SELETIVO 003_2021_SEMSA

Publicação Nº 3358269

CONVOCAÇÃO
Pelo presente, fica Vossa(s) Senhoria(s) CONVOCADO(S) para comparecer junto a Diretoria de Gestão de Pessoas desta Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, até às 16h do dia 22 de outubro de 2021, na Rua Walter Marquardt, n° 1111, Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul, a fim
de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de perder a referida vaga, haja vista a vossa classificação no Processo
Seletivo n° 003/2021/SEMSA, conforme segue:
Nome: MARIA APARECIDA DA SILVA
Cargo: ENFERMEIRO – 40h
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Secretaria: SEMSA
Classificação: 7° lugar

DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 298/2021/GABSECR/SEMED

Publicação Nº 3360077

DECISÃO/GABSECR
Decisão Administrativa nº 298/2021/GabSecr/Semed
Processo nº 28722/2021
Processo Administrativo-Geral
Requerente: Olimed Material Hospitalar
Requerida: Secretaria Municipal de Educação (Município de Jaraguá do Sul)
I - DECISÃO ADMINISTRATIVA
Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL Pregão Eletrônico nº 217/2021, cujo objeto é “Constitui objeto da presente licitação, a seleção de
propostas, visando ao Registro de preços, à aquisição de MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, destinados para as unidades escolares da
Rede Municipal de ensino de Jaraguá do Sul/SC ao longo de 12 (doze) meses, em conformidade com o Anexo I – Termo de Referência”.
Alega a Impugnante que “as luvas descritas no edital não são para fins que se destinam e que no mercado existem luvas para proteção de
Agentes Químicos e as luvas para Agentes Biológicos” (fl. 3)
Aduz que as luvas descritas no Edital são para riscos biológicos protegendo os profissionais contra fungos, bactérias, bacilos, parasitas,
protozoários e vírus, como o da COVID-19, oferecendo excelente capacidade de vedação contra sangue e fluidos corporais (fls. 3/4).
Por fim, requer a retificação dos descritivos do item 13.10.1 incluindo o subitem 13.10.1.3 - Para os itens 62, 63 e 64 “apresentar: Certificado
de Aprovação (C.A) para Agentes Biológicos emitidos pelo Ministério do Trabalho”.
É o relatório.
II. FUNDAMENTO E DECIDO
Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL Pregão Eletrônico nº 217/2021, cujo objeto é “Constitui objeto da presente licitação, a seleção de
propostas, visando ao Registro de preços, à aquisição de MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, destinados para as unidades escolares da
Rede Municipal de ensino de Jaraguá do Sul/SC ao longo de 12 (doze) meses, em conformidade com o Anexo I – Termo de Referência”.
II.I – Preliminarmente – da tempestividade
A presente impugnação foi protocolada em 19/10/2021 e, consoante à previsão legal do §2º do artigo 41 da Lei 8.666/93 tem-se:
§2o Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil
que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada
de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação
não terá efeito de recurso.
De acordo com o Edital Pregão Eletrônico nº 217/2021, a sessão pública está prevista para ocorrer em 27/10/2021, portanto tem-se tempestiva a presente impugnação.
II.II – Dito isso, ao mérito, então.
Com relação à alegação da impugnante para os itens 62, 63 e 64 “apresentar: Certificado de Aprovação (C.A) para Agentes Biológicos emitidos pelo Ministério do Trabalho”. Necessário se faz, colacionar a descrição destes no edital n° 217/2021:

Item 62

1.000

UN

Item 63

1.000

UN

Item 64

1.000

UN

LUVA DE PROCEDIMENTO AMBIDESTRA EM LÁTEX - TAM. P (9342 -1) Luvas de látex para procedimento, com
textura uniforme, sem falha, resistente, com punho acabado de bainha tipo longo, descartável, no tamanho P, não
estéril, ambidestra produzida em látex natural. Caixas com 100 unidades constando o nº do lote de fabricação, com
validade mínima 2 (dois) anos a partir da entrega. O vencedor deverá entregar o produto acompanhado do C.A.
Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, data de validade, número de lote, registro no
M.S. Apresentar: Registro ou Notificação do produto no M.S.
LUVA DE PROCEDIMENTO AMBIDESTRA EM LÁTEX - TAM. M (9343-1) Luvas de látex para procedimento, com
textura uniforme, sem falha, resistente, com punho acabado de bainha tipo longo, descartável, no tamanho M, não
estéril, ambidestra produzida em látex natural. Caixas com 100 unidades constando o nº do lote de fabricação, com
validade mínima 2 (dois) anos a partir da entrega. O vencedor deverá entregar o produto acompanhado do C.A.
Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, data de validade, número de lote, registro no
M.S. Apresentar: Registro ou Notificação do produto no M.S.
LUVA DE PROCEDIMENTO AMBIDESTRA EM LÁTEX - TAM. G (27513-1) Luvas de látex para procedimento, com
textura uniforme, sem falha, resistente, com punho acabado de bainha tipo longo, descartável, no tamanho M, não
estéril, ambidestra produzida em látex natural. Caixas com 100 unidades constando o nº do lote de fabricação, com
validade mínima 2 (dois) anos a partir da entrega. O vencedor deverá entregar o produto acompanhado do C.A.
Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, data de validade, número de lote, registro no
M.S. Apresentar: Registro ou Notificação do produto no M.S.

Importante frisar que no caso em tela, na busca por salvaguardar o Interesse Público, a própria descrição no item apresenta solicitação de
Certificado de Autorização, até porque os itens em questão são destinados ao uso de enfermeiros, técnicos de enfermagem ou auxiliares
de enfermagem, que estão inseridos nos Centros de educação infantil, conforme preconiza a Resolução do COMED n° 01/2019, em seu art.
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23, a saber:
[...] Art. 23 As instituições de Educação Infantil, nível creche, deverão manter um enfermeiro, técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem em tempo integral, ou deverão adequar-se à Lei Federal nº 13.722/18, de 04/10/2018 [...].
A saber, a utilização desses itens em comento, que são destinados aos profissionais da área da saúde, conforme a resolução acima supracitada, evitam risco biológico quando em contato com os alunos se necessário for realizar atendimento primário, a fim de salvaguardar a
integridade física deles. Assim, a falta do uso deste EPI deixa os servidores expostos à presença do risco biológico, que estará presente
através de fluidos extracorpóreos.
Pois bem.
Considerando que uma das grandes finalidades do procedimento licitatório consiste na seleção da proposta mais vantajosa, conforme determina o artigo 3º da Lei 8666/1993, havendo manifestação técnica favorável à alteração editalícia referente às exigências contidas no item
13.10.1, em acrescentar o subitem 13.10.1.3 para os itens 62, 63 e 64 “apresentar: Certificado de Aprovação (C.A) para Agentes Biológicos
emitidos pelo Ministério do Trabalho” do Edital Concorrência nº 217/2021, verifica-se que a modificação do edital é medida adequada que
se impõe, a fim de ampliar a competitividade do certame.
Portanto, diante do exposto, é medida adequada que se impõe, alteração do item 13.10.1, acrescido do sub-item 13.10.1.3 do edital.
Dito isso, sem delongas, decido:
III - CONHEÇO a impugnação apresentada pela empresa Olimed Material Hospitalar e a DEFIRO, e solicito a alteração do item 13.10.1 do
Edital Pregão Eletrônico nº 217/2021, a bem do Interesse Público.
Assim:
a) encaminhem-se os autos à Diretoria de Compras, Licitações para que proceda às diligências necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Cumpra-se nos termos da decisão.
Jaraguá do Sul, 20 de outubro de 2021.
Ivana Atanásio Dias
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 005/2021

DECRETO Nº 15.472/2021

Publicação Nº 3360028

D E C R E T O Nº 15.472/2021
Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Vigente, Aprovado pela Lei Municipal Nº 8.456/2020, de 21/10/2020, e Alterações Posteriores, e dá outras providências.
O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com base no artigo 5º, da Lei Municipal Nº 8.456/2020,
de 21 de outubro de 2020,
DECRETA :
Art.1º Fica aberto crédito suplementar, no valor de R$ 2.828.601,56 (Dois milhões, oitocentos e vinte e oito mil, seiscentos e um reais e cinquenta e seis centavos), para reforço do programa e verbas abaixo discriminados, constantes do Orçamento vigente da Secretaria Municipal
de Obras e Serviços Públicos (Semop), a saber:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
09.001.15.452.450.1.408 - Pavimentação Trecho Chiesetta Alpina /
Morro das Antenas
4.4.00 - INVESTIMENTOS
09.001.253 4.4.90 - Aplicações Diretas
0.1.76.0662 - Emenda Par Ind. - Convênio MTUR - CEF 904032 R$ 960.019,00
0.1.00.0080 - Recursos Próprios - PMJS R$ 1.677.221,00
6.1.00.0662 - Contrapar. Conv. - Próprios - Emenda Par Ind. - Convênio
MTUR-CEF R$ 191.361,56
TOTAL R$ 2.828.601,56
Art.2º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correm por conta do provável "Excesso de Arrecadação" do Município
de Jaraguá do Sul, proveniente dos recursos da Emenda Par Ind. - Convênio MTUR-CEF 904032, no valor de R$ 960.019,00 (Novecentos
e sessenta mil e dezenove reais), e dos recursos ordinários, no valor de R$ 1.868.582,56 (Um milhão, oitocentos e sessenta e oito mil,
quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).
Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Jaraguá do Sul, 20 de outubro de 2021.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito
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Publicação Nº 3360029

D E C R E T O Nº 15.473/2021
O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições; e
CONSIDERANDO o teor dos Ofícios Nºs 54/2021/CMDI/JS, 55/2021/CMDI/JS, e 56/2021/CMDI/JS, de 15/10/2021, do Conselho Municipal
dos Direitos do Idoso de Jaraguá do Sul;
DECRETA :
Art.1º Fica designada a servidora pública municipal ROSANE APARECIDA FELISBINO FUSI, matrícula 82223, para compor como membro
suplente a COMISSÃO DE SELEÇÃO E JULGAMENTO PARA CHAMAMENTO PÚBLICO - GESTÃO 2021-2023 no âmbito do Conselho Municipal
dos Direitos do Idoso (CMDI) gestor do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso (FMDI), constituída pelo Decreto Municipal Nº 14.902/2021,
de 15/04/2021, em substituição a Antônio Marcos da Silva.
Art.2º Fica designado STÉLIO J. RODRIGUES para compor como membro suplente a COMISSÃO DE SELEÇÃO E JULGAMENTO PARA CHAMAMENTO PÚBLICO - GESTÃO 2021-2023 no âmbito do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI) gestor do Fundo Municipal dos
Direitos do Idoso (FMDI), constituída pelo Decreto Municipal Nº 14.902/2021, de 15/04/2021, em substituição à Cristiane Nunes Voigt.
Art.3º Fica designada JANINI TOMAZELLI para compor como membro titular a COMISSÃO DE SELEÇÃO E JULGAMENTO PARA CHAMAMENTO PÚBLICO - GESTÃO 2021-2023 no âmbito do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI) gestor do Fundo Municipal dos Direitos
do Idoso (FMDI), constituída pelo Decreto Municipal Nº 14.902/2021, de 15/04/2021, em substituição à Ligiane de Oliveira.
Art.4º Em consequência, fica parcialmente revogado o Decreto Municipal Nº 14.902/2021, de 15/04/2021, no que se refere a designação
dos mesmos.
Art.5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Jaraguá do Sul, 20 de outubro de 2021.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

E D I T A L TOMADA DE PREÇOS Nº 180/2021 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO TIPO: MENOR
PREÇO GLOBAL RESULTADO DE JULGAMENTO

Publicação Nº 3360002

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 180/2021
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
TIPO: Menor Preço Global
RESULTADO DE JULGAMENTO
O Município de Jaraguá do Sul através do Presidente da Comissão Especial de Licitação, comunica aos interessados na licitação acima, que
teve por objeto a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra
para realocação de postes de energia elétrica e instalação de iluminação, para finalizar o acesso e a construção da ponte em concreto armado, na Rua Linda Hornburg Kreutzfeld, ligando com a SC 110 no Bairro Barra do Rio Cerro em Jaraguá do Sul/SC, restou DESERTO em
função de nenhuma empresa protocolar envelope para participação no certame.
Jaraguá do Sul (SC), 20 de outubro de 2021.
Ivan Andreias Wolter
Presidente da Comissão Especial de Licitação
Decreto nº 15.461/2021

EDITAL N° 016/2021/CESE INSCRIÇÕES PARA O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DO ENSINO
SUPERIOR

Publicação Nº 3358839

EDITAL N° 016/2021/CESE
INSCRIÇÕES PARA O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA
ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR
A Comissão Especial de Seleção de Estagiários – CESE, no uso das atribuições que lhe são conferidas, de acordo com o art. 3°, caput, da
Lei Municipal n° 5.922 de 28 de março de 2011, alterada pela Lei Municipal n° 7.968 de 25 de junho de 2019, torna público que estarão
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abertas as inscrições para o Programa de Estágio para Estudantes do Ensino Superior, para atuarem no âmbito da Secretaria Municipal de
Educação – Semed.
1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 O procedimento de inscrição e classificação de estudantes de nível superior para atuarem no programa de estágio reger-se-á pelas
disposições contidas neste edital, pela Lei Municipal n° 5.922/2011 de 28 de março de 2011 e suas alterações.
1.2 O estágio de Ensino Superior compreende o exercício transitório de funções auxiliares junto à Secretaria Municipal de Educação (Semed)
da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul e não cria vínculo empregatício de qualquer natureza com o Município de Jaraguá do Sul.
1.3 A duração do estágio de Ensino Superior não poderá exceder a 2 (dois) anos, consecutivos ou alternados.
1.4 A jornada de atividades do estágio de Ensino Superior é de 20 (vinte) horas semanais, limitado a 4 (quatro) horas diárias, compatíveis
com o horário escolar e de funcionamento da Instituição Concedente.
1.5 As atribuições básicas do estagiário de Ensino Superior estão previstas no anexo II da Lei Municipal n° 5.922/2011 de 28 de março de
2011 e suas alterações.
1.6 O valor da bolsa de estágio de Ensino Superior para o corrente ano é de R$ 883,95 (oitocentos e oitenta e três reais e noventa e cinco
centavos), equivalente a 4,45 (quatro vírgula quarenta e cinco) UPMs (Unidade Padrão Municipal).
1.7 O estagiário que comprovar a necessidade de transporte coletivo para deslocamento até o local de estágio fará jus ao auxílio-transporte,
nos termos da Lei Municipal n° 2.113/1996.
1.8 A seleção de que trata o presente Edital terá validade até esgotar a lista de classificados.
1.9 O pedido de inscrição do candidato importará no conhecimento do presente edital e valerá como aceitação tácita das normas do processo seletivo.
1.10 Comprovada a falsidade das informações prestadas, a Administração Municipal reserva-se o direito de indeferir a inscrição do candidato
ou mesmo rescindir o contrato a qualquer tempo.
2 DAS INSCRIÇÕES
2.1 As inscrições estarão abertas no período de 21 de outubro a 2 de novembro de 2021, através de formulário disponível no endereço
eletrônico: https://sistemas.jaraguadosul.sc.gov.br/index.php?class=InscricaoEstagiarios&method=onStart&codigo=1a3803d6, ou no link
disponível na página da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul (http://www.jaraguadosul.sc.gov.br) clicando na aba "Concursos Públicos,
Processos Seletivos e Estágios".
2.2 Para confirmar sua inscrição, o estudante deverá preencher todos os campos do formulário supracitado e anexar documento comprobatório.
2.2.1. Anexar o Comprovante de Notas e de Frequência para validar a inscrição.
2.3 A inscrição será efetivada somente após o candidato clicar na opção Finalizar.
2.4 Feita a inscrição, o candidato ficará inteiramente responsável pelas informações fornecidas.
2.5 A classificação final será divulgada no dia 8 de novembro de 2021, após às 17 horas, no site (http://www.jaraguadosul.sc.gov.br).
3 DOS REQUISITOS
3.1 Estar regularmente matriculado no segundo semestre do ano de 2021 nos cursos de Direito, Administração, Ciências Contábeis, Enfermagem, Psicologia, História, Geografia, Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Arte, Ensino Religioso, Matemática, Ciências, Licenciatura
em Pedagogia, Licenciatura em Educação Física, Licenciatura em Educação Especial ou Licenciatura em Psicopedagogia, e com frequência
efetiva em Instituições de Ensino Superior, conveniadas à Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul.
3.2 Apresentar os seguintes documentos no ato da contratação:
a) Fotocópia da Carteira de Identidade (RG);
b) Fotocópia do CPF;
c) Fotocópia do Certificado de Reservista/Dispensa Militar (para homens);
d) Comprovante de residência atualizado em nome do estudante, dos pais ou responsáveis (caso o comprovante esteja em nome de um
responsável, é obrigatório preenchimento da declaração de residência – disponibilizada pela Diretoria de Gestão de Pessoas);
e) Fotocópia do boletim escolar do estudante do último semestre cursado e o apresentado no ato da inscrição;
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f) Atestado/declaração de frequência escolar do estudante com data atualizada;
g) Fotocópia do histórico escolar do estudante;
h) Fotocópia do atestado/declaração de índice acadêmico do estudante.
3.3 A contratação será realizada através de agendamento com a Central de Estágios.
4 DA CLASSIFICAÇÃO
4.1 A classificação dar-se-á de acordo com:
a) índice de desempenho acadêmico das disciplinas cursadas com aprovação, comprovado através da média de notas do histórico escolar
ou da declaração emitida pela Instituição de Ensino;
b) percentual de frequência do último semestre cursado.
4.2 No caso de empate, terá preferência, o candidato com maior idade.
4.3 Serão desclassificados do processo seletivo os candidatos que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:
a) obtiverem a média de notas do disposto no item 4.1, a, inferior a 60% (sessenta por cento);
b) obtiverem o percentual de frequência do disposto 4.1, b, inferior a 75% (setenta e cinco por cento).
4.4 A classificação prévia será divulgada no dia 4 de novembro de 2021, após às 17 horas, no site (http://www.jaraguadosul.sc.gov.br).
4.4.1 De conhecimento da divulgação da classificação prévia, o candidato poderá
recorrer do resultado, preenchendo o Formulário de Recurso (anexo I), fundamentando e encaminhando à Comissão Especial de Seleção
de Estagiários –
CESE.
4.4.2 No caso de não concordância ou divergências da classificação, o candidato poderá impetrar recurso da classificação prévia no dia 5
de novembro de 2021, na
Secretaria Municipal de Educação, com entrega do Anexo I preenchido, no horário das 8 horas às 16 horas.
4.5. A classificação final será divulgada no dia 8 de novembro de 2021, após às 17 horas, no site (http://www.jaraguadosul.sc.gov.br).
5 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 A classificação obtida pelo candidato não gerará direito de ingresso em vaga de estágio, mas tão somente de figurar na lista de classificados.
5.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial de Seleção de Estagiários.
Jaraguá do Sul, 20 de outubro de 2021
CAROLINA SCHIOCHET
Representante da Secretaria Municipal da Administração
Portaria n° 622/2019
GRACE EMILIA ANDREATTA
Representante da Secretaria Municipal da Administração
Portaria n° 622/2019
ROBERTA ROTERMUND BARATTO
Representante da Secretaria Municipal da Educação
Portaria n° 653/2020
TALLIS TAIS PERKOWSKI MULLER
Representante da Secretaria Municipal da Educação
Portaria n° 622/2019
ANEXO I
RECURSO
EDITAL N° 016/2021/CESE
INSCRIÇÕES PARA O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA
ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR
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IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME DO CANDIDATO: _________________________________________________________________
INSCRIÇÃO: _________________
MOTIVO: _______________________________________________________________________________ _____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Anexar documentos comprobatórios (histórico escolar/boletim)
(Para uso da SEMED)

DEFERIDO

INDEFERIDO

Jaraguá do Sul, _______ de ________________ de _______.

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021-FMS REGISTRO DE PREÇOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Publicação Nº 3359987

EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021-FMS
REGISTRO DE PREÇOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Tipo: Menor Preço Por Item

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7115674465759CA37E2159947EB573FC8CDAC219

Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu a modalidade Pregão, Decreto
Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 14.160/2020, Lei Complementar 147/2014 e Lei Federal nº 8.666/1993.
Código registro TCE: 7115674465759CA37E2159947EB573FC8CDAC219
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro de preços, à aquisição de equipamentos médico
/ ambulatoriais / odontológicos e de laboratório ao longo de 12 (doze) meses, em conformidade com o Anexo I – Termo de Referência.
DIA/HORÁRIOS:
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: 08/11/2021 – Horas 08:45:00
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 08/11/2021 – Horas 08:50:00
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF e, dessa forma, serão registradas no
sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
RETIRADA DO EDITAL www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.jaraguadosul.sc.gov.br
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS (ESCLARECIMENTOS):
E-mail: saude.compras01@jaraguadosul.sc.gov.br – Lucimara/FMS
VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO: R$ 163.912,35 (cento e sessenta e três mil novecentos e doze reais e trinta e cinco centavos).
Jaraguá do Sul (SC), 29 de setembro de 2021.
DOUGLAS ANTONIO CONCEIÇÃO
Secretário de Administração
ALCEU GILMAR MORETTI
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-FMS REGISTRO DE PREÇOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TIPO:
MENOR PREÇO POR ITEM

Publicação Nº 3359988

EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-FMS
REGISTRO DE PREÇOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSINADO DIGITALMENTE
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Tipo: Menor Preço Por Item
Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu a modalidade Pregão, Decreto
Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 14.160/2020, Lei Complementar 147/2014 e Lei Federal nº 8.666/1993.
Código registro TCE: A9914F7154952413BE6F38C9BD833D3D7979F64F
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro de preços, à aquisição de materiais (insumos)
para uso no laboratório municipal de saúde pública - diretoria da vigilância e saúde ao longo de 12 (doze) meses, em conformidade com o
Anexo I – Termo de Referência.
DIA/HORÁRIOS:
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: 09/11/2021 – Horas 08:45:00
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 09/11/2021 – Horas 08:50:00
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF e, dessa forma, serão registradas no
sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
RETIRADA DO EDITAL www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.jaraguadosul.sc.gov.br
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS (ESCLARECIMENTOS):
E-mail: saude.compras01@jaraguadosul.sc.gov.br – Lucimara/FMS
VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO: R$ 160.163,30 (cento e sessenta mil cento e sessenta e três reais e trinta centavos).
Jaraguá do Sul (SC), 29 de setembro de 2021.
DOUGLAS ANTONIO CONCEIÇÃO
Secretário de Administração
ALCEU GILMAR MORETTI
Gestor do Fundo Municipal de Saúde
Procurador-Geral do Município

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021-FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

Publicação Nº 3359986

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021-FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO: menor preço GLOBAL
OBJETO: O presente edital consiste na contratação de serviços especializados em clínica e cirurgia veterinária, realizados por hospitais ou
clínicas veterinárias com disposição de atendimento 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, para
avaliação e/ou tratamento de animais que apresentem suspeita de zoonose sob controle da saúde pública, em conformidade com o Anexo
I – Termo de Referência e demais anexos do edital.
REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002 - Código
registro TCE: A1A49A5A7C96E35BE883A32E934C4DE514F07384
DA CONDIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO: Em atendimento a LC 147/2014, este edital se enquadra na participação exclusiva para ME/EPP,
sendo permitido as G.E. formularem proposta, que somente serão consideradas em caso de inexistir o número mínimo de três licitantes na
condição de ME/EPP
DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 08:30 horas do dia 05 de novembro de 2021, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nº 1.111, bairro: Barra do Rio Molha.
O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes serão às 09:00 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência
de Licitações e Contratos.
Orçamento estimado para a contratação: R$ 74.370,00 (setenta e quatro mil trezentos e setenta reais).
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br.
Jaraguá do Sul (SC), 24 de setembro de 2021.
DOUGLAS ANTONIO CONCEIÇÃO
Secretário de Administração
ALCEU GILMAR MORETTI
Gestor do Fundo Municipal de Saúde
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Publicação Nº 3359993

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2021
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL-SC
CONTRATADA: MR LICITAÇÕES LTDA
OBJETO: Constitui objeto da presente ata o registro de preço o fornecimento de MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, destinados para as
unidades escolares da Rede Municipal de ensino de Jaraguá do Sul/SC ao longo de 06 (seis) meses, segundo as conveniências da administração direta.
DO VALOR: Os valores estão previstos no item 1.1.1 da cláusula primeira desta Ata de Registro.
PAGAMENTOS: Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias após a solicitação e entrega total de cada pedido realizado, mediante
apresentação da respectiva nota fiscal eletrônica, como determina a cláusula segunda do Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009, se for
caso no Secretaria Municipal de Educação.
PRAZO DE ENTREGA: A cada solicitação realizada, a entrega total da Autorização de Fornecimento deverá acontecer com prazo máximo de
07 (sete) dias consecutivos contados após o recebimento da mesma, que será enviada via e-mail aos vencedores.
LOCAL DE ENTREGA: As entregas serão realizadas diretamente nas unidades escolares, conforme locais previstos no Anexo IX e definidos
em cada Autorização de Fornecimento, devendo a licitante agendar data e horário para a entrega, com as Diretoras de cada Unidade, nos
telefones contidos no mesmo Anexo IX.
DATA DA ASSINATURA: 06/10/2021.
FORO: Comarca de Jaraguá do Sul
SIGNATÁRIOS: Ivana Atanásio Dias e Marcelo Ricardo Dittrich
Ivana Atanásio Dias
Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2021

Publicação Nº 3359994

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2021
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL-SC
CONTRATADA: MARCELO SIMONI ME
OBJETO: Constitui objeto da presente ata o registro de preço o fornecimento de MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, destinados para as
unidades escolares da Rede Municipal de ensino de Jaraguá do Sul/SC ao longo de 06 (seis) meses, segundo as conveniências da administração direta.
DO VALOR: Os valores estão previstos no item 1.1.1 da cláusula primeira desta Ata de Registro.
PAGAMENTOS: Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias após a solicitação e entrega total de cada pedido realizado, mediante
apresentação da respectiva nota fiscal eletrônica, como determina a cláusula segunda do Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009, se for
caso no Secretaria Municipal de Educação.
PRAZO DE ENTREGA: A cada solicitação realizada, a entrega total da Autorização de Fornecimento deverá acontecer com prazo máximo de
07 (sete) dias consecutivos contados após o recebimento da mesma, que será enviada via e-mail aos vencedores.
LOCAL DE ENTREGA: As entregas serão realizadas diretamente nas unidades escolares, conforme locais previstos no Anexo IX e definidos
em cada Autorização de Fornecimento, devendo a licitante agendar data e horário para a entrega, com as Diretoras de cada Unidade, nos
telefones contidos no mesmo Anexo IX.
DATA DA ASSINATURA: 06/10/2021.
FORO: Comarca de Jaraguá do Sul
SIGNATÁRIOS: Ivana Atanásio Dias e Marcelo Simoni
Ivana Atanásio Dias
Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2021

Publicação Nº 3359995

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2021
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL-SC
CONTRATADA: LIMPEXCEL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
OBJETO: Constitui objeto da presente ata o registro de preço o fornecimento de MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, destinados para as
unidades escolares da Rede Municipal de ensino de Jaraguá do Sul/SC ao longo de 06 (seis) meses, segundo as conveniências da administração direta.
DO VALOR: Os valores estão previstos no item 1.1.1 da cláusula primeira desta Ata de Registro.
PAGAMENTOS: Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias após a solicitação e entrega total de cada pedido realizado, mediante
apresentação da respectiva nota fiscal eletrônica, como determina a cláusula segunda do Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009, se for
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caso no Secretaria Municipal de Educação.
PRAZO DE ENTREGA: A cada solicitação realizada, a entrega total da Autorização de Fornecimento deverá acontecer com prazo máximo de
07 (sete) dias consecutivos contados após o recebimento da mesma, que será enviada via e-mail aos vencedores.
LOCAL DE ENTREGA: As entregas serão realizadas diretamente nas unidades escolares, conforme locais previstos no Anexo IX e definidos
em cada Autorização de Fornecimento, devendo a licitante agendar data e horário para a entrega, com as Diretoras de cada Unidade, nos
telefones contidos no mesmo Anexo IX.
DATA DA ASSINATURA: 06/10/2021.
FORO: Comarca de Jaraguá do Sul
SIGNATÁRIOS: Ivana Atanásio Dias e Loise Helena Klein
Ivana Atanásio Dias
Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 156/2021

Publicação Nº 3359996

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 156/2021
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL-SC
CONTRATADA: RAÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA
OBJETO: Constitui objeto da presente ata o registro de preço o fornecimento de MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, destinados para as
unidades escolares da Rede Municipal de ensino de Jaraguá do Sul/SC ao longo de 06 (seis) meses, segundo as conveniências da administração direta.
DO VALOR: Os valores estão previstos no item 1.1.1 da cláusula primeira desta Ata de Registro.
PAGAMENTOS: Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias após a solicitação e entrega total de cada pedido realizado, mediante
apresentação da respectiva nota fiscal eletrônica, como determina a cláusula segunda do Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009, se for
caso no Secretaria Municipal de Educação.
PRAZO DE ENTREGA: A cada solicitação realizada, a entrega total da Autorização de Fornecimento deverá acontecer com prazo máximo de
07 (sete) dias consecutivos contados após o recebimento da mesma, que será enviada via e-mail aos vencedores.
LOCAL DE ENTREGA: As entregas serão realizadas diretamente nas unidades escolares, conforme locais previstos no Anexo IX e definidos
em cada Autorização de Fornecimento, devendo a licitante agendar data e horário para a entrega, com as Diretoras de cada Unidade, nos
telefones contidos no mesmo Anexo IX.
DATA DA ASSINATURA: 06/10/2021.
FORO: Comarca de Jaraguá do Sul
SIGNATÁRIOS: Ivana Atanásio Dias e Leandro Colla
Ivana Atanásio Dias
Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2021

Publicação Nº 3359997

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2021
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL-SC
CONTRATADA: ZOOM COMERCIAL EIRELI
OBJETO: Constitui objeto da presente ata o registro de preço o fornecimento de MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, destinados para as
unidades escolares da Rede Municipal de ensino de Jaraguá do Sul/SC ao longo de 06 (seis) meses, segundo as conveniências da administração direta.
DO VALOR: Os valores estão previstos no item 1.1.1 da cláusula primeira desta Ata de Registro.
PAGAMENTOS: Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias após a solicitação e entrega total de cada pedido realizado, mediante
apresentação da respectiva nota fiscal eletrônica, como determina a cláusula segunda do Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009, se for
caso no Secretaria Municipal de Educação.
PRAZO DE ENTREGA: A cada solicitação realizada, a entrega total da Autorização de Fornecimento deverá acontecer com prazo máximo de
07 (sete) dias consecutivos contados após o recebimento da mesma, que será enviada via e-mail aos vencedores.
LOCAL DE ENTREGA: As entregas serão realizadas diretamente nas unidades escolares, conforme locais previstos no Anexo IX e definidos
em cada Autorização de Fornecimento, devendo a licitante agendar data e horário para a entrega, com as Diretoras de cada Unidade, nos
telefones contidos no mesmo Anexo IX.
DATA DA ASSINATURA: 06/10/2021.
FORO: Comarca de Jaraguá do Sul
SIGNATÁRIOS: Ivana Atanásio Dias e Ana Aparecida Rosa
Ivana Atanásio Dias
Secretária Municipal de Educação
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NOTIFICAÇÃO Nº 16/2021

Publicação Nº 3359117

Ao Senhor
RUBENS CARVALHO
Presidente da Escolinha de Futebol RUBTAR
Rua Paraíba, 50, Vila Lenzi
Jaraguá do Sul - SC
Assunto: Prestação de contas
NOTIFICAÇÃO Nº 16/2021
CONSIDERANDO a existência da Comissão Especial da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, nomeada pela Portaria de Nº 629/2021, designada para realizar a análise das prestações de contas;
CONSIDERANDO a Lei nº 2920/2001 que concedeu contribuição a esta entidade, tendo anexo o respectivo plano de trabalho;
CONSIDERANDO o Empenho nº 766/2001 que efetuou o pagamento da contribuição de R$ 1.000,00, pago em 14/11/2001;
CONSIDERANDO que a entidade deve realizar a Prestação de Contas do recurso público recebido;
CONSIDERANDO que não foram localizados documentos referentes a prestação de contas, solicitamos:
1 – Apresentar comprovante de protocolo da prestação de contas.
Fica concedido o prazo de 10 (dez) dias consecutivos, a partir do recebimento desta, para a tomada de providências.
Os documentos e/ou informações devem ser protocoladas no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul à Rua Walter Marquardt,1111, na Barra do Rio Molha, das 8h às 11h e das 13h às 16h em envelope lacrado contendo os nomes do proponente e do projeto
e como assunto resposta a NOTIFICAÇÃO nº 16/2021, sob pena de ter a prestação de contas considerada irregularidade com a respectiva
devolução dos recursos, bem como a aplicação das penalidades legais.
Em caso de dúvida, solicita-se esclarecê-la através do telefone 3270-4324 com Andrea.
Jaraguá do Sul, 29 de setembro de 2021.
Silvia Regina Toassi Kita
Presidente Comissão Especial

NOTIFICAÇÃO Nº 19/2021

Publicação Nº 3359114

Ao Senhor
CARLOS ALBERTO MENDES
Presidente da ESCOLA DE FUTEBOL MENINOS DE OURO
Rua Luis Spézia, 80, Jaraguá Esquerdo
Jaraguá do Sul – SC
Assunto: Prestação de contas
NOTIFICAÇÃO Nº 19/2021
CONSIDERANDO a existência da Comissão Especial da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, nomeada pela Portaria de Nº 629/2021, designada para realizar a análise das prestações de contas;
CONSIDERANDO a Lei nº 2920/2001 que concedeu contribuição a esta entidade, tendo anexo o respectivo plano de trabalho;
CONSIDERANDO o Empenho nº 769/2001 que efetuou o pagamento da contribuição de R$ 1.000,00, pago em 14/11/2001;
CONSIDERANDO que a entidade deve realizar a Prestação de Contas do recurso público recebido;
CONSIDERANDO que não foram localizados documentos referentes a prestação de contas, solicitamos:
1 – Apresentar comprovante de protocolo da prestação de contas.
Fica concedido o prazo de 10 (dez) dias consecutivos, a partir do recebimento desta, para a tomada de providências.
Os documentos e/ou informações devem ser protocoladas no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul à Rua Walter Marquardt,1111, na Barra do Rio Molha, das 8h às 11h e das 13h às 16h em envelope lacrado contendo os nomes do proponente e do projeto
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e como assunto resposta a NOTIFICAÇÃO nº 19/2021, sob pena de ter a prestação de contas considerada irregularidade com a respectiva
devolução dos recursos, bem como a aplicação das penalidades legais.
Em caso de dúvida, solicita-se esclarecê-la através do telefone 3270-4324 com Andrea.
Jaraguá do Sul, 30 de setembro de 2021.
Silvia Regina Toassi Kita
Presidente da Comissão Especial

ORDEM DE REINÍCIO DE OBRA – Nº 01/2021 CONTRATO Nº 354/2020

Publicação Nº 3359985

ORDEM DE REINÍCIO DE OBRA – nº 01/2021
Contrato nº 354/2020
Determinamos por meio desta, à empresa PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
03.620.927/0001-12, com sede na Rua Anélio Nicocelli, 1720, Figueirinha, no município de Guaramirim o reinício dos serviços referentes
a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia com fornecimento de materiais e mão de obra para execução
de serviços iniciais, terraplenagem, drenagem pluvial, obras complementares, projeto urbanístico e projeto paisagístico e iluminação para
revitalização da área central do Bairro Nereu Ramos, com área a ser executada de 3.157 m², objeto da Concorrência nº 035/2020, e, formalizada pelo Contrato nº 354/2020, a partir da data do recebimento desta Ordem.
Jaraguá do Sul, 03 de setembro de 2021.
Marcelo Elias da Silveira
Engº. Eletricista – Fiscal
CREA 124.826-3

Marcelo Gumboski
Engº. Civil – Fiscal
CREA 110461-7

Rafael Wanzuita Salustriano
Arquiteto – Fiscal
CAU-SC A69216-6

Recebi em,____/____/ _____
PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA.
CNPJ 03.620.927/0001-12
OBS:- Será lavrada em 5 (cinco) vias: a) Fiscalização; b) Empreiteira ou Contratado; c) Contabilidade; d) Arquivo no Setor responsável pelas
obras; e) Prestação de Contas ou Órgão Repassador dos Recursos;
- REINÍCIO DOS SERVIÇOS deverá ser também autorizado, expressamente pelo contratante.

PORTARIA Nº 367/2021/SEMSA

Publicação Nº 3360032

PORTARIANº 367/2021/Semsa
Designa os profissionais para compor a Comissão Organizadora e análise do Edital Nº 004/2021/Semsa de Chamada Pública para Contratação Temporária de Médico Clínico Geral da Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul.
ALCEU GILMAR MORETTI, Secretário Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições legais, e;
CONSIDERANDO o teor do Mem.254/2021/DS-SEMSA, de 19 de outubro de 2021, da Diretoria de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde;
RESOLVE :
Art.1º DESIGNAR os profissionais relacionados a seguir para compor a Comissão Organizadora e análise do Edital Nº 004/2021/Semsa de
Chamada Pública para Contratação Temporária de Médico Clínico Geral da Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul:
I – REPRESENTANTES DA DIRETORIA DE SAÚDE – SEMSA:
1. VANE MARIA DORNELES DUARTE – Gerente de Saúde Mental – Presidente
2. ALINE BEERBAUM SKLAR GEORG – Supervisora de Unidades de Saúde
3. JANE MARLI SCHMITT – Agente Administrativa
4. JOYCE RIBEIRO BUENO – Recepcionista
5. MARIE FABIANE SILVA MARTINS – Recepcionista
II – REPRESENTANTES DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – SEMSA:
1. JESSICA CRISTINA DERETTI – Recepcionista
2. ROSELI MARIA BAMBERG – Recepcionista
III – REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:
1. RAFAEL SILVEIRA CARNEIRO – Tecnologia da Informação;
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Art.2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 20 de outubro de 2021.
ALCEU GILMAR MORETTI
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 687/2021/SEMAD/DGP

Publicação Nº 3360006

PORTARIANº 687/2021/SEMAD/DGP
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal n°14.747/2021, de 25/02/2021,
e
CONSIDERANDO a Lei Complementar n°154/2014, art.78, que trata do Auxílio por Incapacidade Temporária para o Trabalho;
CONSIDERANDO a avaliação da Junta Médica Oficial, designada pela Portaria n° 198/2021, de 1°/02/2021, e com efeitos desde 18/01/2021;
RESOLVE :
Art. 1º CONCEDER afastamento do exercício do cargo para tratamento da própria saúde aos servidores públicos municipais a seguir relacionados:
NOME

MATRÍCULA

CARGO

LOTAÇÃO

PERÍODO DE AFASTAMENTO

Leila Marquardt Garcia

8638

Técnico de Enfermagem

Secretaria Municipal de Saúde

08/10/2021 a 12/10/2021

Debora Raquel Montagner

7327

Atendente de Berçário

Secretaria Municipal de Assistência
Social e Habitação

13/10/2021 a 17/10/2021

Sandra Carla Todt

9897

Agente Comunitário de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde

14/10/2021 a 18/10/2021

Mara Vieira Dellagiustina

10094

Professor de Educação Infantil

Secretaria Municipal de Educação

11/10/2021 a 25/10/2021

Claudete Radol

7430

Agente de Limpeza e Conservação

Secretaria Municipal de Educação

13/10/2021 a 15/10/2021

10412

Professor de Educação Infantil

Secretaria Municipal de Educação

14/10/2021 a 17/10/2021

8199

Operador de Computador

Secretaria Municipal de Educação

14/10/2021 a 02/11/2021

Renata Dias Mendes

114141

Professor de Ensino Fundamental

Secretaria Municipal de Educação

02/10/2021 a 16/10/2021

Deise de Lourdes Trento

10154

Agente Administrativo

Secretaria Municipal da Administração

12/10/2021 a 30/11/2021

Marlise Lewerenz Bittelbrun

11107

Professor de Educação Infantil

Secretaria Municipal de Educação

08/10/2021 a 27/10/2021

Luciane Kuhnen da Silva
Butzke
Andreia Matias da Rosa
Silveira

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 15 de outubro de 2021.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 688/2021/SEMAD/DGP

Publicação Nº 3360007

PORTARIANº 688/2021/SEMAD/DGP
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal Nº 14.747/2021, de 25/02/2021, e
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 266/2020, art. 140, que trata da licença à gestante e ao adotante;
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RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDER LICENÇA À GESTANTE, no período de 13/10/2021 a 10/04/2022, à Servidora Pública Municipal, Sra. LAURA FERNANDA
KINDERMANN, matricula 9894, ocupante do cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação da
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 13/10/2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 15 de outubro de 2021
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 689/2021/SEMAD/DGP

Publicação Nº 3360008

PORTARIANº 689/2021/SEMAD/DGP
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal Nº 14.747/2021, de 25/02/2021,
e
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 266/2020, art. 140, que trata da licença à gestante e ao adotante;
RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDER LICENÇA À GESTANTE, no período de 12/10/2021 a 09/04/2022, à Servidora Pública Municipal, Sra. CAMILA MARQUES
HEUKO, matricula 114129, ocupante do cargo de Professor de Ensino Fundamental, lotada na Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 12/10/2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 15 de outubro de 2021
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 690/2021/SEMAD/DGP

Publicação Nº 3360009

PORTARIANº 690/2021/SEMAD/DGP
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal Nº 14.747/2021, de 25/02/2021,
e
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 154/2014, art. 125 que trata da licença por motivo de doença em pessoa da família;
CONSIDERANDO a avaliação da Junta Médica Oficial;
RESOLVE :
Art. 1º CONCEDER licença por motivo de doença em pessoa da família, no período de 13/10/2021 a 15/10/2021, à servidora pública municipal GABRIELA CABRAL, matrícula 9811, ocupante do cargo efetivo de Professor de Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de
Educação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 13/10/2021.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 15 de outubro de 2021.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas
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Publicação Nº 3360010

PORTARIANº 691/2021/SEMAD/DGP
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal Nº 14.747/2021, de 25/02/2021,
e
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 154/2014, art. 125 que trata da licença por motivo de doença em pessoa da família;
CONSIDERANDO a avaliação da Junta Médica Oficial;
RESOLVE :
Art. 1º CONCEDER licença por motivo de doença em pessoa da família, no período de 13/10/2021 a 15/10/2021, à servidora pública municipal ARCINEIA SEIBEL TITTON, matrícula 10245, ocupante do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal
de Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 13/10/2021.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 15 de outubro de 2021.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 695/2021/SEMAD/DGP

Publicação Nº 3360011

PORTARIANº 695/2021/SEMAD/DGP
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal n°14.747/2021, de 25/02/2021,
e
CONSIDERANDO a Lei Complementar n°154/2014, art.78, que trata do Auxílio por Incapacidade Temporária para o Trabalho;
CONSIDERANDO a avaliação da Junta Médica Oficial, designada pela Portaria n° 198/2021, de 1°/02/2021, e com efeitos desde 18/01/2021;
RESOLVE :
Art. 1º CONCEDER afastamento do exercício do cargo para tratamento da própria saúde aos servidores públicos municipais a seguir relacionados:
NOME

MATRÍCULA

CARGO

LOTAÇÃO

PERÍODO DE AFASTAMENTO

Alair Terezinha Manoel Poluceno

7963

Psicólogo

Secretaria Municipal de Saúde

07/10/2021 a 03/02/2022

Karina Mendes

10972

Assistente Social

Secretaria Municipal de Assistência
Social e Habitação

13/10/2021 a 14/10/2021

Ingryd Karolyne Moraes Alves

114463

Cuidador Social

Secretaria Municipal de Assistência
Social e Habitação

13/10/2021 a 15/10/2021

Elfi Bachmann

8588

Agente de Limpeza e Conservação

Secretaria Municipal de Educação

05/10/21 a 06/10/21
13/10/21 a 15/10/21

Julie Alexandra Marcchetti Poglia

9602

Agente Comunitário de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde

05/10/2021 a 28/11/2021

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 2021.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas
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Publicação Nº 3360013

PORTARIANº 696/2021/SEMAD/DGP
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal Nº 14.747/2021, de 25/02/2021,
e
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 154/2014, art. 125 que trata da licença por motivo de doença em pessoa da família;
CONSIDERANDO a avaliação da Junta Médica Oficial;
RESOLVE :
Art. 1º CONCEDER licença por motivo de doença em pessoa da família, no período de 13/10/2021 a 12/11/2021, à servidora pública municipal SIDIA FRANCINE PAVANELLO, matrícula 10669, ocupante do cargo efetivo de Professor de Educação Infantil, lotada na Secretaria
Municipal de Educação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 13/10/2021.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 2021.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 697/2021/SEMAD/DGP

Publicação Nº 3360014

PORTARIANº 697/2021/SEMAD/DGP
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal Nº 14.747/2021, de 25/02/2021,
e
CONSIDERANDO a declaração de pandemia da Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus, que configura Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional;
CONSIDERANDO as regras de isolamento social instituídas pelo Decreto Estadual Nº 515, de 17/03/2020, e pelo Decreto Estadual Nº 525,
de 23/03/2020, e alterações posteriores;
CONSIDERANDO que o Decreto Municipal Nº 13.723/2020, de 18/03/2020, declarou Situação de Emergência no Município de Jaraguá do Sul
e estabelece medidas para enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decorrente da Infecção Humana
pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a motivação dos Decretos Municipais Nºs 13.709/2020, de 16/03/2020; 13.715/2020, de 17/03/2020; 13.723/2020, de
18/03/2020; e 13.729/2020, de 23/03/2020;
CONSIDERANDO, ainda, o teor dos Decretos Municipais Nºs 13.731/2020, de 25/03/2020; 13.740/2020, de 03/04/2020; e 13.744/2020, de
09/04/2020; e 14.624/2021, de 05/02/2021; e alterações;
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação,
na forma do artigo 196, da Constituição da República Federativa do Brasil;
RESOLVE :
Art. 1º CONCEDER afastamento do exercício do cargo para tratamento da própria saúde aos servidores públicos municipais a seguir relacionados:
NOME

MATRÍCULA

CARGO

Amanda Kajuk Alves

114453

Cuidador Social

Cintia Mara Keiser
Sandra da Silva Batista Formigari

8260
9382

Valdemiro Bakun Neto

82220
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Ana Clair Mamedes da Silva
Nicoletti

7670

Bruna Franciele Ristau Kromp

11286

Iara Patricia Zech Marschner
Patrick Alves
Nilva Pacheco

11283
113893
8371

Aguinaldo Luis Pereira

10870

Secretaria Municipal
Esporte e Lazer
Secretaria Municipal
Desenhista Projetista
e Urbanismo
Agente Comunitário de Saúde
Secretaria Municipal
Técnico de Enfermagem
Secretaria Municipal
Agente de Limpeza e Conservação Secretaria Municipal
Motorista de Veículos Pesados e
Secretaria Municipal
Ambulâncias
Agente de Limpeza e Conservação
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de Cultura,
de Planejamento

15/10/2021 a 17/10/2021
13/10/2021 a 17/10/2021

de Saúde
de Saúde
de Educação

14/10/2021 a 16/10/2021
13/10/2021 a 15/10/2021
18/10/202021 a 20/10/2021

de Educação

14/10/2021 a 14/10/2021

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 2021.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 698/2021/SEMAD/DGP

Publicação Nº 3360015

PORTARIANº 698/2021/SEMAD/DGP
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal Nº 14.747/2021, de 25/02/2021,
e
CONSIDERANDO a declaração de pandemia da Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus, que configura Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional;
CONSIDERANDO as regras de isolamento social instituídas pelo Decreto Estadual Nº 515, de 17/03/2020, e pelo Decreto Estadual Nº 525,
de 23/03/2020, e alterações posteriores;
CONSIDERANDO que o Decreto Municipal Nº 13.723/2020, de 18/03/2020, declarou Situação de Emergência no Município de Jaraguá do Sul
e estabelece medidas para enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decorrente da Infecção Humana
pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a motivação dos Decretos Municipais Nºs 13.709/2020, de 16/03/2020; 13.715/2020, de 17/03/2020; 13.723/2020, de
18/03/2020; e 13.729/2020, de 23/03/2020;
CONSIDERANDO, ainda, o teor dos Decretos Municipais Nºs 13.731/2020, de 25/03/2020; 13.740/2020, de 03/04/2020; e 13.744/2020, de
09/04/2020; e 14.624/2021, de 05/02/2021; e alterações;
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação,
na forma do artigo 196, da Constituição da República Federativa do Brasil;
RESOLVE :
Art. 1º CONCEDER afastamento do exercício do cargo para tratamento da própria saúde aos servidores públicos municipais a seguir relacionados:

NOME

MATRÍCULA

CARGO

LOTAÇÃO

PERÍODO DE AFASTAMENTO

Evandro Luis Chiodini Silva

82161

Gerente – CC 3

Secretaria Municipal de Planejamento
e Urbanismo

14/10/2021 a 21/10/2021

Sirleia Valcanaia

114471

Professor de Educação
Infantil

Secretaria Municipal de Educação

15/10/2021 a 15/10/2021

Luciane Silva Lunelli

9597

Recepcionista

Secretaria Municipal de Saúde

14/10/2021 a 14/10/2021
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João Adair Pereira Diogo

7492

Agente Operacional

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Gleison da Silva Collares

82210

Chefe – CC 4

Secretaria Municipal de Cultura, Espor14/10/2021 a 18/10/2021
te e Lazer

Stephanie Jackeline Modes
Barreto

10785

Fiscal de Vigilância em
Saúde

Secretaria Municipal de Saúde

13/10/2021 a 14/10/2021

12/10/2021 a 21/10/2021

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 2021.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 699/2021/SEMAD/DGP

Publicação Nº 3360016

PORTARIANº699/2021/SEMAD/DGP
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal Nº 14.747/2021, de 25/02/2021,
e
RESOLVE:
Art. 1º. RETIFICAR de 05/10/2021 a 19/10/2021 para 04/10/2021 a 19/10/2021, o período de afastamento do Servidor Público Municipal,
LUIS ALBERTO FORMONTE, matricula 10392, constante na portaria Nº 674/2021, de 08/10/2021.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 19 de outubro de 2021
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 700/2021/SEMAD/DGP

Publicação Nº 3360017

PORTARIANº 700/2021/SEMAD/DGP
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal n°14.747/2021, de 25/02/2021,
e
CONSIDERANDO a Lei Complementar n°154/2014, art.78, que trata do Auxílio por Incapacidade Temporária para o Trabalho;
CONSIDERANDO a avaliação da Junta Médica Oficial, designada pela Portaria n° 198/2021, de 1°/02/2021, e com efeitos desde 18/01/2021;
RESOLVE :
Art. 1º CONCEDER afastamento do exercício do cargo para tratamento da própria saúde aos servidores públicos municipais a seguir relacionados:
NOME

MATRÍCULA

CARGO

LOTAÇÃO

PERÍODO DE AFASTAMENTO

Luis Alberto Formonte

10392

Secretario de Unidade
Escolar

Secretaria Municipal de Educação

20/10/2021 a 17/11/2021
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Anderson Sales

10732

Professor de Ensino
Fundamental

Secretaria Municipal de Educação

18/10/2021 a 07/11/2021

Marlene Arent

7323

Auxiliar de Biblioteca I

Secretaria Municipal de Planejamento e
Urbanismo

03/10/2021 a 03/11/2021

Fabio Luis Klug

10932

Fiscal Tributarista

Secretaria Municipal da Fazenda

13/10/2021 a 18/10/2021

Emanuelle Gonçalves Custodio 114368

Professor de Ensino
Fundamental

Secretaria Municipal de Educação

13/10/2021 a 15/10/2021

Simone Nunes

113967

Técnico de Enfermagem

Secretaria Municipal de Saúde

15/10/2021 a 19/10/2021

Francieli Fabiana de Mattos
Lach

114437

Professor de Educação
Infantil

Secretaria Municipal de Educação

14/10/2021 a 17/10/2021

Francisleine Lopes Maas

114525

Auxiliar de Sala

Secretaria Municipal de Educação

15/10/2021 a 29/10/2021

Vera Lucia Martins Saraiva

9299

Agente de Alimentação e
Nutrição

Secretaria Municipal de Educação

13/10/2021 a 24/10/2021

Cristiano Dioney da Silva

10150

Agente Operacional

Encargos Gerais do Município

11/10/2021 a 15/10/2021

José Pereira Neto

619

Agente de Operação
Hidráulica

Serviço Autônomo Municipal de Água e
Esgoto (SAMAE)

13/10/2021 a 15/102021

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 19 de outubro de 2021.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 701/2021/SEMAD/DGP

Publicação Nº 3360018

PORTARIANº 701/2021/SEMAD/DGP
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal Nº 14.747/2021, de 25/02/2021,
e
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 154/2014, art. 125 que trata da licença por motivo de doença em pessoa da família;
CONSIDERANDO a avaliação da Junta Médica Oficial;
RESOLVE :
Art. 1º CONCEDER licença por motivo de doença em pessoa da família, no período de 14/10/2021 a 28/10/2021, ao servidor público municipal ALEXSANDRO SILVEIRA FRANCISCO, matrícula 9402, ocupante do cargo efetivo de Agente Operacional, lotado na Secretaria Municipal
de Obras e Serviços Públicos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 14/10/2021.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
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Jaraguá do Sul, 19 de outubro de 2021.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 702/2021/SEMAD/DGP

Publicação Nº 3360019

PORTARIANº 702/2021/SEMAD/DGP
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal Nº 14.747/2021, de 25/02/2021,
e
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 154/2014, art. 125 que trata da licença por motivo de doença em pessoa da família;
CONSIDERANDO a avaliação da Junta Médica Oficial;
RESOLVE :
Art. 1º CONCEDER licença por motivo de doença em pessoa da família, no período de 07/10/2021 a 08/10/2021, de 13/10/2021 a
13/10/2021 e de 14/10/2021 a 15/10/2021 à servidora pública municipal PATRICIA DA SILVA RIGON, matrícula 10480, ocupante do cargo
efetivo de Fiscal em Vigilância em Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 07/10/2021.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 19 de outubro de 2021.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 703/2021/SEMAD/DGP

Publicação Nº 3360020

PORTARIANº 703/2021/SEMAD/DGP
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal Nº 14.747/2021, de 25/02/2021,
e
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 154/2014, art. 125 que trata da licença por motivo de doença em pessoa da família;
CONSIDERANDO a avaliação da Junta Médica Oficial;
RESOLVE :
Art. 1º CONCEDER licença por motivo de doença em pessoa da família, no período de 17/10/2021 a 20/10/2021, à servidora pública municipal JULIANA VICENTE MARCELINO, matrícula 9847, ocupante do cargo efetivo de Professor de Educação Infantil, lotada na Secretaria
Municipal de Educação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 17/10/2021.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 19 de outubro de 2021.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 704/2021/SEMAD/DGP

Publicação Nº 3360021

PORTARIANº 704/2021/SEMAD/DGP
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal Nº 14.747/2021, de 25/02/2021,
e
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CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 154/2014, art. 125 que trata da licença por motivo de doença em pessoa da família;
CONSIDERANDO a avaliação da Junta Médica Oficial;
RESOLVE :
Art. 1º CONCEDER licença por motivo de doença em pessoa da família, no período de 15/10/2021 a 18/10/2021, à servidora pública municipal CLEONICE CLEIDE DE MARCHI TRIBESS, matrícula 9223, ocupante do cargo efetivo de Professor de Educação Infantil, lotada na
Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 15/10/2021.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 19 de outubro de 2021.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 705/2021/SEMAD/DGP

Publicação Nº 3360022

PORTARIA N° 705/2021/SEMAD/DGP
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal Nº 14.747/2021, de 25/02/2021,
e
CONSIDERANDO os termos do Processo N° 433, da Readaptação junto a Comissão de Readaptação - Gerência de Assistência ao Servidor;
RESOLVE:
Art.1° READAPTAR o servidor público municipal JOÃO DE ARAÚJO VICENTE, matrícula 8276, do cargo de Agente Administrativo, para o
cargo de Monitor de Museu, junto a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, com atribuições e responsabilidades compatível com
sua capacidade laborativa residual, mantida a remuneração do cargo de origem.
Art.2° Procedam-se os devidos assentamentos na ficha funcional do servidor.
Art.3° Comunique-se à Secretaria Municipal de Educação para o cumprimento do disposto no Art. 8°, da Lei Complementar Municipal
N°267/2020.
Art.4° Fica declarada a vacância do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, em cumprimento ao § 1° do Art. 6°, da Lei
Complementar Municipal N° 267/2020.
Art.5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 19/10/2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 19 de outubro de 2021
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 706/2021/SEMAD/DGP

Publicação Nº 3360023

PORTARIANº706/2021/SEMAD/DGP
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal Nº 14.747/2021, de 25/02/2021,
e
RESOLVE:
Art. 1º. RETIFICAR de 29/09/2021 a 03/10/2021 para 27/09/2021 a 01/10/2021, o período de afastamento da Servidora Pública Municipal,
JAKELINE CHIODINI STEILEN, matricula 10470, constante na portaria Nº 642/2021, de 29/09/2021.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 19 de outubro de 2021
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas
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PORTARIA Nº 961/2021

Publicação Nº 3360026

PORTARIANº 961/2021
Absolve o Servidor Público Municipal JOÃO REIS FILHO.
O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso da competência e atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 71, inciso XIII, da LOM; e
CONSIDERANDO a Decisão Administrativa Nº 108/2021/Gabpref, de 15/10/2021, proferida pelo Sr. Prefeito;
CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo Disciplinar Nº 040/2019, instaurado pela Portaria Nº 920/2019, de 15/10/2019;
CONSIDERANDO o teor do Memorando Nº 114/2021/3ªCPPAD, de 18/10/2021, da Terceira Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar;
RESOLVE :
Art.1º ABSOLVER o servidor público municipal JOÃO REIS FILHO, matrícula 10173, ocupante do cargo de Agente de Limpeza e Conservação,
lotado na Secretaria Municipal de Saúde, das supostas violações previstas no Processo Administrativo Disciplinar Nº 040/2019.
Art.2º Faça-se o necessário e competente registro nos assentos funcionais do servidor.
Art.3º Proceda-se as formalidades necessárias para a efetivação da medida legal aplicada, promovendo-se o registro adequado junto aos
autos do processo respectivo.
Art.4º Sequencialmente e em tempo próprio, arquive-se o feito junto à Secretaria Municipal da Transparência e Integridade Pública, promovendo-se a adequada guarda e arquivamento.
Art.5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 20 de outubro de 2021.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

PORTARIA Nº 962/2021

Publicação Nº 3360027

PORTARIANº 962/2021
Altera Dispositivos da Portaria Nº 1073/2020, de 21 de Dezembro de 2020, que Instaura Processo Administrativo Disciplinar em Face da
Servidora Pública Municipal Sandra da Silva Batista Formigari.
O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do artigo 71, da Lei Orgânica Municipal, e
artigo 202, da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014; e
CONSIDERANDO a Decisão Administrativa Nº 101/2021, do Prefeito que determina: “[…] que se adite a Portaria […] para que o feito seja
reinstruido, promovendo a juntada dos documentos comprobatórios, no entanto, antes da abertura, diga a Diretoria de Gestão de Pessoas
se houve faltas injustificadas do servidor a partir de janeiro/2021 até setembro/2021 (última atualização do cômputo), dando vista à defesa
para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias úteis.”;
CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 575/2021/Semtip, de 19/10/2021, da Secretaria Municipal da Transparência e Integridade Pública;
RESOLVE :
Art.1º ALTERAR dispositivos da Portaria Nº 1073/2020, de 21/12/2020, que instaurou o Processo Administrativo Disciplinar Nº 039/2020,
em face da servidora pública municipal SANDRA DA SILVA BATISTA FORMIGARI, conforme segue:
“CONSIDERANDO os registros do ponto dos períodos de:
11/12/20
11/03/21
11/06/21
11/09/21

a
a
a
a

10/01/21
10/04/21
10/07/21
10/10/21

11/01/21 a 10/02/21
11/04/21 a 10/05/21
11/07/21 a 10/08/21

11/02/21 a 10/03/21
11/05/21 a 10/06/21
11/08/21 a 10/09/21

CONSIDERANDO a Relação de Horas Faltas Ponto, da servidora supracitada, no período de janeiro/2021 a setembro/2021, que totalizam
353,07 (trezentos e cinquenta e três inteiros e sete décimos) horas faltas descontadas em folha de pagamento;
CONSIDERANDO os indícios de infração praticada no exercício de suas atribuições, pela servidora pública municipal Sandra da Silva Batista
Formigari, a qual, em tese, infringiu o disposto nos incisos II e III, do artigo 173, do Capítulo I - Dos Deveres, e inciso XX, do artigo 174, do
Capítulo II - Das Proibições, e artigo 198, do Capítulo V, do Título IV - Do Regime Disciplinar, da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014,
que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Jaraguá do Sul, pertencentes à Administração Direta, às
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Autarquias e às Fundações Públicas;”
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 20 de outubro de 2021.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2021

Publicação Nº 3359992

PREGÃO PRESENCIAL
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2021
RETIFICAÇÃO
O Município de Jaraguá do Sul através da Pregoeira, o Gestor do Froagro e o Sr. Prefeito Municipal informam aos interessados, que considerando equívoco de digitação, fica corrigido na Ata da Sessão do Pregão Presencial, na Ata de Registro de Preços nº 132/2021 e no Termo de
Homologação, o valor final do objeto licitado, de R$ 146,00 (cento e quarenta e seis reais) para R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais).
Antídio Aleixo Lunelli
Prefeito Municipal
Marcos Voltolini
Gestor do FROAGRO
Rosinei Aparecida G. Dias
Pregoeira

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA 085/2021

Publicação Nº 3359991

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA 085/2021
Tendo analisado a Ata de Abertura e Julgamento da CONCORRÊNCIA nº 085/2021, bem como a decisão da Comissão Especial de Licitações,
designada pelo Decreto nº 15.220/2021, constatei total regularidade no procedimento da Comissão Especial, tanto no que se refere ao
julgamento como na decisão apresentada.
ISTO POSTO, H O M O L O G O, por oportuno e conveniência, o procedimento licitatório realizado, adjudicando o objeto “prestação de
serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra, para pavimentação asfáltica, serviços preliminares, terraplenagem,
drenagem pluvial, sinalização viária e serviços complementares, nas Ruas Carlos Sbardelatti e Lino Sbardelatti, no Bairro Vila Nova, com
extensão total de 260,00 (duzentos e sessenta metros)” da CONCORRÊNCIA nº 085/2021, tipo Menor Global à empresa: SUIÇA ADMINISTRADORA DE BENS, com o valor Global de R$ SUIÇA ADMINISTRADORA DE BENS, com o valor Global de R$ 514.893,81 (quinhentos e
catorze mil oitocentos e noventa e três reais e oitenta e um centavos), autorizando a despesa e determinando ainda que seja dada ciência
ao participante.
Jaraguá do Sul (SC), 20 de outubro de 2021
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito Municipal
RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 085/2021
A Comissão Especial de Licitações, designada pelo Decreto nº 15.220/2021, comunica aos interessados que o Processo Licitatório nº
085/2021, na modalidade de CONCORRÊNCIA, que tem como objeto a prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais
e mão de obra, para pavimentação asfáltica, serviços preliminares, terraplenagem, drenagem pluvial, sinalização viária e serviços complementares, nas Ruas Carlos Sbardelatti e Lino Sbardelatti, no Bairro Vila Nova, com extensão total de 260,00 (duzentos e sessenta metros),
teve o seguinte resultado:
Empresa vencedora SUIÇA ADMINISTRADORA DE BENS, com o valor Global de R$ 514.893,81 (quinhentos e catorze mil oitocentos e noventa e três reais e oitenta e um centavos).
Ivan Andreias Wolter
Presidente da Comissão Especial de Licitações
Decreto nº 15.220/2021
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Publicação Nº 3359989

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA 83/2021
Tendo analisado a Ata de Abertura e Julgamento da CONCORRÊNCIA nº 83/2021, bem como a decisão da Comissão Especial de Licitações,
designada pelo Decreto nº 15.212/2021, constatei total regularidade no procedimento da Comissão Especial, tanto no que se refere ao
julgamento como na decisão apresentada.
ISTO POSTO, H O M O L O G O, por oportuno e conveniência, o procedimento licitatório realizado, adjudicando o objeto “prestação de
serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra, para pavimentação asfáltica, serviços preliminares, terraplenagem,
drenagem pluvial, sinalização viária e serviços complementares, nas Ruas: Alfredo Schumann e Francisco Winter no Bairro Jaraguá Esquerdo
e Rua Leocádio Osmar Rodrigues no Bairro Vila Lenzi, com extensão total de 453,00 (quatrocentos e cinquenta e três metros)” da CONCORRÊNCIA nº 83/2021, tipo Menor Global à empresa: INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, com o valor Global de
R$ 1.085.142,90 (um milhão oitenta e cinco mil cento e quarenta e dois reais e noventa centavos), autorizando a despesa e determinando
ainda que seja dada ciência ao participante.
Jaraguá do Sul (SC), 20 de outubro de 2021
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito Municipal
RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 83/2021
A Comissão Especial de Licitações, designada pelo Decreto nº 15.212/2021, comunica aos interessados que o Processo Licitatório nº
83/2021, na modalidade de CONCORRÊNCIA, que tem como objeto a prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais
e mão de obra, para pavimentação asfáltica, serviços preliminares, terraplenagem, drenagem pluvial, sinalização viária e serviços complementares, nas Ruas: Alfredo Schumann e Francisco Winter no Bairro Jaraguá Esquerdo e Rua Leocádio Osmar Rodrigues no Bairro Vila
Lenzi, com extensão total de 453,00 (quatrocentos e cinquenta e três metros), teve o seguinte resultado:
Empresa vencedora INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, com o valor Global de R$ 1.085.142,90 (um milhão oitenta
e cinco mil cento e quarenta e dois reais e noventa centavos).
Ivan Andreias Wolter
Presidente da Comissão Especial de Licitações
Decreto nº 15.212/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA 84/2021

Publicação Nº 3359990

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA 84/2021
Tendo analisado a Ata de Abertura e Julgamento da CONCORRÊNCIA nº 84/2021, bem como a decisão da Comissão Especial de Licitações,
designada pelo Decreto nº 15.219/2021, constatei total regularidade no procedimento da Comissão Especial, tanto no que se refere ao
julgamento como na decisão apresentada.
ISTO POSTO, H O M O L O G O, por oportuno e conveniência, o procedimento licitatório realizado, adjudicando o objeto “prestação de
serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra, para pavimentação asfáltica, serviços preliminares, terraplenagem,
drenagem pluvial, sinalização viária e serviços complementares, na Rua 366 Hermann Grutzmacher (início no entroncamento com a Rua
Prefeito José Bauer, até o entroncamento com a Rua José Bonifácio Micheluzzi), no Bairro Três Rios do Sul, em área total de 3.073,80 m²
(três mil setenta e três metros e oitenta centímetros quadrados)” da CONCORRÊNCIA nº 84/2021, tipo Menor Global à empresa: SUIÇA
ADMINISTRADORA DE BENS, com o valor Global de R$ 491.762,32 (Quatrocentos e noventa e um mil setecentos e sessenta e dois reais e
trinta e dois centavos), autorizando a despesa e determinando ainda que seja dada ciência ao participante.
Jaraguá do Sul (SC), 20 de outubro de 2021
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito Municipal
RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 84/2021
A Comissão Especial de Licitações, designada pelo Decreto nº 15.219/2021, comunica aos interessados que o Processo Licitatório nº
84/2021, na modalidade de CONCORRÊNCIA, que tem como objeto a prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais
e mão de obra, para pavimentação asfáltica, serviços preliminares, terraplenagem, drenagem pluvial, sinalização viária e serviços complementares, na Rua 366 Hermann Grutzmacher (início no entroncamento com a Rua Prefeito José Bauer, até o entroncamento com a Rua
José Bonifácio Micheluzzi), no Bairro Três Rios do Sul, em área total de 3.073,80 m² (três mil setenta e três metros e oitenta centímetros
quadrados), teve o seguinte resultado:
Empresa vencedora SUIÇA ADMINISTRADORA DE BENS, com o valor Global de R$ 491.762,32 (Quatrocentos e noventa e um mil setecentos
e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos).
Ivan Andreias Wolter
Presidente da Comissão Especial de Licitações
Decreto nº 15.219/2021
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO NO 00173/2021

Publicação Nº 3359999

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
Termo de Homologação de Processo Licitatório
Pregão Eletrônico No 00173/2021
A Autoridade Competente da(o) Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sr.(a) Antídio Aleixo Lunelli, no uso das atribuições legais,
conforme a legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02), após constatar a legitimidade dos atos procedimentos e correção jurídica
das fases internas e externas do procedimento, resolve HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico n o 00173/2021, cujo objeto
trata da aquisição aquisição de obras literárias para compor acervo pessoal dos professores, alunos e bibliotecas da Rede Pública
Municipal de Ensino de Jaraguá do SulSC.

RESULTADO:
Lote 1: Colherim: Ritmos brasileiros na dança percussiva das colheres - Estevão Marques.
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
Empresa: JSLC COMERCIO DE LIVROS EIRELI - ME.
CNPJ: 28.842.488/0001-13.
Valor Global: 3.600,00.

Produto/Serviço
Colherim: Ritmos brasileiros na dança percussiva das colheres - Estevão
Marques

Marca

Valor Unitário

Quantidade

60,000000

60,00

Lote 2: Brasil for children: 30 canções .
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
Empresa: SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA.
CNPJ: 36.718.488/0001-34.
Valor Global: 4.500,00.
Produto/Serviço
Brasil for children: 30 canções

Marca

Valor Unitário
75,000000

Quantidade

Valor Unitário
67,000000

Quantidade

Valor Unitário
50,000000

Quantidade

Valor Unitário
78,000000

Quantidade

60,00

Lote 3: De roda em roda: Brincando e cantando o Brasil - Teca Alencar de Brito.
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
Empresa: SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA.
CNPJ: 36.718.488/0001-34.
Valor Global: 4.020,00.
Produto/Serviço
De roda em roda: Brincando e cantando o Brasil - Teca Alencar de Brito

Marca

60,00

Lote 4: Canteiro: Músicas para brincar - Margareth Darezzo.
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
Empresa: JSLC COMERCIO DE LIVROS EIRELI - ME.
CNPJ: 28.842.488/0001-13.
Valor Global: 3.000,00.
Produto/Serviço
Canteiro: Músicas para brincar - Margareth Darezzo

Marca

60,00

Lote 5: Quem vem lá?: Música e brincadeira para o bebê - Margareth Darezzo .
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
Empresa: SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA.
CNPJ: 36.718.488/0001-34.
Valor Global: 4.680,00.
Produto/Serviço
Quem vem lá?: Música e brincadeira para o bebê - Margareth Darezzo

Marca

60,00

Lote 7: As Melhores Brincadeiras Musicais da Palavra Cantada - Editora Melhoramentos Ltda.
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Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
Empresa: SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA.
CNPJ: 36.718.488/0001-34.
Valor Global: 5.160,00.
Produto/Serviço
As Melhores Brincadeiras Musicais da Palavra Cantada - Editora
Melhoramentos Ltda

Marca

Valor Unitário

Quantidade

86,000000

60,00

Lote 8: Teoria Histórico-cultural na Educação Infantil: conversando com professoras e professores. Autores: .
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
Empresa: SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA.
CNPJ: 36.718.488/0001-34.
Valor Global: 2.891,70.
Produto/Serviço
Teoria Histórico-cultural na Educação Infantil: conversando com
professoras e professores. Autores:

Marca

Valor Unitário

Quantidade

45,900000

63,00

Lote 9: As Cem Linguagens da Criança - Volume 1: A Abordagem de Reggio Emilia na Educação da Primeira Infânc.
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
Empresa: SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA.
CNPJ: 36.718.488/0001-34.
Valor Global: 5.922,00.
Produto/Serviço
As Cem Linguagens da Criança - Volume 1: A Abordagem de Reggio
Emilia na Educação da Primeira Infânc

Marca

Valor Unitário

Quantidade

94,000000

63,00

Lote 10: Documentação Pedagógica e Avaliação na Educação Infantil: Um Caminho para a Transformação. Júlia Oli.
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
Empresa: SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA.
CNPJ: 36.718.488/0001-34.
Valor Global: 5.922,00.
Produto/Serviço
Documentação Pedagógica e Avaliação na Educação Infantil: Um Caminho
para a Transformação. Júlia Oli

Marca

Valor Unitário

Quantidade

94,000000

63,00

Lote 12: Das Pesquisas com Crianças à Complexidade da Infância - Altino José Martins Filho & Patrícia Dias Pr.
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
Empresa: SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA.
CNPJ: 36.718.488/0001-34.
Valor Global: 3.087,00.
Produto/Serviço
Das Pesquisas com Crianças à Complexidade da Infância - Altino José
Martins Filho & Patrícia Dias Pr

Marca

Valor Unitário

Quantidade

49,000000

63,00

Lote 13: De crianças a alunos/Transição da Educação Infantil para o ensino fundamental. Flávia Miller Naethe .
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
Empresa: SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA.
CNPJ: 36.718.488/0001-34.
Valor Global: 3.276,00.
Produto/Serviço
De crianças a alunos/Transição da Educação Infantil para o ensino
fundamental. Flávia Miller Naethe

Marca

Valor Unitário
52,000000

Quantidade
63,00

Lote 14: Diário do acolhimento na escola da infância. Autor: Gianfranco Staccioli. Editora: Autores Associado.
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
Empresa: SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA.
CNPJ: 36.718.488/0001-34.
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Valor Global: 3.087,00.

Produto/Serviço
Diário do acolhimento na escola da infância. Autor: Gianfranco Staccioli.
Editora: Autores Associado

Marca

Valor Unitário

Quantidade

49,000000

63,00

Lote 15: Os Bebês entre Eles: Descobrir, Brincar, Inventar Juntos. Autora: Mira Stambak, Michèle Barrière, La.
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
Empresa: SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA.
CNPJ: 36.718.488/0001-34.
Valor Global: 3.276,00.
Produto/Serviço
Os Bebês entre Eles: Descobrir, Brincar, Inventar Juntos. Autora: Mira
Stambak, Michèle Barrière, La

Marca

Valor Unitário

Quantidade

52,000000

63,00

Lote 16: Os Bebês e as Coisas. Autores: Hermine Sinclair, Mira Stambak, Irène Lézine, Sylvie Rayna & Mina Ver.
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
Empresa: SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA.
CNPJ: 36.718.488/0001-34.
Valor Global: 3.402,00.
Produto/Serviço
Os Bebês e as Coisas. Autores: Hermine Sinclair, Mira Stambak, Irène
Lézine, Sylvie Rayna & Mina Ver

Marca

Valor Unitário

Quantidade

54,000000

63,00

Lote 17: Educação Financeira para Crianças- Volume 1 - Editora Ática..
Participação Licitante - Ampla participação
Empresa: JSLC COMERCIO DE LIVROS EIRELI - ME.
CNPJ: 28.842.488/0001-13.
Valor Global: 147.264,00.
Produto/Serviço
Educação Financeira para Crianças- Volume 1 - Editora Ática.

Marca

Valor Unitário
96,000000

Quantidade

Valor Unitário
96,000000

Quantidade

Valor Unitário
96,000000

Quantidade

Valor Unitário
96,000000

Quantidade

1.534,00

Lote 18: Educação Financeira para Crianças- Volume 1 - Editora Ática..
Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)
Empresa: JSLC COMERCIO DE LIVROS EIRELI - ME.
CNPJ: 28.842.488/0001-13.
Valor Global: 16.320,00.
Produto/Serviço
Educação Financeira para Crianças- Volume 1 - Editora Ática.

Marca

170,00

Lote 19: Educação Financeira para Crianças- Volume 2 - Editora Ática .
Participação Licitante - Ampla participação
Empresa: JSLC COMERCIO DE LIVROS EIRELI - ME.
CNPJ: 28.842.488/0001-13.
Valor Global: 146.592,00.
Produto/Serviço
Educação Financeira para Crianças- Volume 2 - Editora Ática

Marca

1.527,00

Lote 20: Educação Financeira para Crianças- Volume 2 - Editora Ática .
Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)
Empresa: JSLC COMERCIO DE LIVROS EIRELI - ME.
CNPJ: 28.842.488/0001-13.
Valor Global: 16.224,00.
Produto/Serviço
Educação Financeira para Crianças- Volume 2 - Editora Ática

Marca

169,00

Lote 21: Educação Financeira para Crianças- Volume 3 - Editora Ática.
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Participação Licitante - Ampla participação
Empresa: JSLC COMERCIO DE LIVROS EIRELI - ME.
CNPJ: 28.842.488/0001-13.
Valor Global: 136.224,00.
Produto/Serviço
Educação Financeira para Crianças- Volume 3 - Editora Ática

Marca

Valor Unitário
96,000000

Quantidade

Valor Unitário
96,000000

Quantidade

Valor Unitário
96,000000

Quantidade

Valor Unitário
96,000000

Quantidade

Valor Unitário
96,000000

Quantidade

Valor Unitário
96,000000

Quantidade

Valor Unitário

Quantidade

1.419,00

Lote 22: Educação Financeira para Crianças- Volume 3 - Editora Ática.
Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)
Empresa: JSLC COMERCIO DE LIVROS EIRELI - ME.
CNPJ: 28.842.488/0001-13.
Valor Global: 15.072,00.
Produto/Serviço
Educação Financeira para Crianças- Volume 3 - Editora Ática

Marca

157,00

Lote 23: Educação Financeira para Crianças- Volume 4 - Editora Ática.
Participação Licitante - Ampla participação
Empresa: JSLC COMERCIO DE LIVROS EIRELI - ME.
CNPJ: 28.842.488/0001-13.
Valor Global: 147.456,00.
Produto/Serviço
Educação Financeira para Crianças- Volume 4 - Editora Ática

Marca

1.536,00

Lote 24: Educação Financeira para Crianças- Volume 4 - Editora Ática.
Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)
Empresa: JSLC COMERCIO DE LIVROS EIRELI - ME.
CNPJ: 28.842.488/0001-13.
Valor Global: 16.320,00.
Produto/Serviço
Educação Financeira para Crianças- Volume 4 - Editora Ática

Marca

170,00

Lote 25: Educação Financeira para Crianças- Volume 5 - Editora Ática.
Participação Licitante - Ampla participação
Empresa: JSLC COMERCIO DE LIVROS EIRELI - ME.
CNPJ: 28.842.488/0001-13.
Valor Global: 138.720,00.
Produto/Serviço
Educação Financeira para Crianças- Volume 5 - Editora Ática

Marca

1.445,00

Lote 26: Educação Financeira para Crianças- Volume 5 - Editora Ática.
Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)
Empresa: JSLC COMERCIO DE LIVROS EIRELI - ME.
CNPJ: 28.842.488/0001-13.
Valor Global: 15.360,00.
Produto/Serviço
Educação Financeira para Crianças- Volume 5 - Editora Ática

Marca

160,00

Lote 27: O sapo bocarrão- Keith Faulkner - Companhia das Letrinhas, 2019.
Participação Licitante - Ampla participação
Empresa: SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA.
CNPJ: 36.718.488/0001-34.
Valor Global: 91.298,70.
Produto/Serviço
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O sapo bocarrão- Keith Faulkner - Companhia das Letrinhas, 2019

54,900000

1.663,00

Lote 28: O sapo bocarrão- Keith Faulkner - Companhia das Letrinhas, 2019.
Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)
Empresa: SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA.
CNPJ: 36.718.488/0001-34.
Valor Global: 10.101,60.
Produto/Serviço
O sapo bocarrão- Keith Faulkner - Companhia das Letrinhas, 2019

Marca

Valor Unitário
54,900000

Quantidade

Valor Unitário
32,000000

Quantidade

Valor Unitário
53,000000

Quantidade

Valor Unitário
33,000000

Quantidade

Valor Unitário
36,500000

Quantidade

Valor Unitário
46,000000

Quantidade

184,00

Lote 29: Um amor de confusão (caixa alta)- Dulce Rangel - Moderna,2017.
Participação Licitante - Ampla participação
Empresa: SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA.
CNPJ: 36.718.488/0001-34.
Valor Global: 58.976,00.
Produto/Serviço
Um amor de confusão (caixa alta)- Dulce Rangel - Moderna,2017

Marca

1.843,00

Lote 30: Um amor de confusão (caixa alta)- Dulce Rangel - Moderna,2017.
Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)
Empresa: SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA.
CNPJ: 36.718.488/0001-34.
Valor Global: 10.812,00.
Produto/Serviço
Um amor de confusão (caixa alta)- Dulce Rangel - Moderna,2017

Marca

204,00

Lote 31: O grande rabanete (caixa alta) - Tatiana Belinky - Moderna,2017.
Participação Licitante - Ampla participação
Empresa: SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA.
CNPJ: 36.718.488/0001-34.
Valor Global: 50.787,00.
Produto/Serviço
O grande rabanete (caixa alta) - Tatiana Belinky - Moderna,2017

Marca

1.539,00

Lote 32: O grande rabanete (caixa alta) - Tatiana Belinky - Moderna,2017.
Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)
Empresa: SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA.
CNPJ: 36.718.488/0001-34.
Valor Global: 6.241,50.
Produto/Serviço
O grande rabanete (caixa alta) - Tatiana Belinky - Moderna,2017

Marca

171,00

Lote 33: Quer brincar de pique-esconde? - Isabella Carpaneda - FTD, 2006 .
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
Empresa: JSLC COMERCIO DE LIVROS EIRELI - ME.
CNPJ: 28.842.488/0001-13.
Valor Global: 72.220,00.
Produto/Serviço
Quer brincar de pique-esconde? - Isabella Carpaneda - FTD, 2006

Marca

1.570,00

Lote 34: O menino que colecionava guarda-chuvas - Alexandre B.C. Gomes - Editora Globo.
Participação Licitante - Ampla participação
Empresa: JSLC COMERCIO DE LIVROS EIRELI - ME.
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CNPJ: 28.842.488/0001-13.
Valor Global: 79.700,67.

Produto/Serviço
O menino que colecionava guarda-chuvas - Alexandre B.C. Gomes Editora Globo

Marca

Valor Unitário

Quantidade

51,990000

1.533,00

Lote 35: O menino que colecionava guarda-chuvas - Alexandre B.C. Gomes - Editora Globo.
Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)
Empresa: JSLC COMERCIO DE LIVROS EIRELI - ME.
CNPJ: 28.842.488/0001-13.
Valor Global: 8.838,30.
Produto/Serviço
O menino que colecionava guarda-chuvas - Alexandre B.C. Gomes Editora Globo

Marca

Valor Unitário

Quantidade

51,990000

170,00

Lote 36: Camilão, o Comilão - Ana Maria Machado - Salamandra,2011.
Participação Licitante - Ampla participação
Empresa: SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA.
CNPJ: 36.718.488/0001-34.
Valor Global: 49.952,50.
Produto/Serviço
Camilão, o Comilão - Ana Maria Machado - Salamandra,2011

Marca

Valor Unitário
32,500000

Quantidade

Valor Unitário
51,130000

Quantidade

Valor Unitário
53,920000

Quantidade

Valor Unitário
53,920000

Quantidade

Valor Unitário
35,500000

Quantidade

1.537,00

Lote 37: Camilão, o Comilão - Ana Maria Machado - Salamandra,2011.
Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)
Empresa: SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA.
CNPJ: 36.718.488/0001-34.
Valor Global: 8.692,10.
Produto/Serviço
Camilão, o Comilão - Ana Maria Machado - Salamandra,2011

Marca

170,00

Lote 38: O carteiro chegou - Janet & Allan Ahlberg - Companhia das letrinhas, 2007.
Participação Licitante - Ampla participação
Empresa: JSLC COMERCIO DE LIVROS EIRELI - ME.
CNPJ: 28.842.488/0001-13.
Valor Global: 78.669,28.

Produto/Serviço
O carteiro chegou - Janet & Allan Ahlberg - Companhia das letrinhas, 2007

Marca

1.459,00

Lote 39: O carteiro chegou - Janet & Allan Ahlberg - Companhia das letrinhas, 2007.
Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)
Empresa: JSLC COMERCIO DE LIVROS EIRELI - ME.
CNPJ: 28.842.488/0001-13.
Valor Global: 8.735,04.

Produto/Serviço
O carteiro chegou - Janet & Allan Ahlberg - Companhia das letrinhas, 2007

Marca

162,00

Lote 40: Felpo Filva - Eva Furnari - Moderna, 2005.
Participação Licitante - Ampla participação
Empresa: SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA.
CNPJ: 36.718.488/0001-34.
Valor Global: 52.007,50.
Produto/Serviço
Felpo Filva - Eva Furnari - Moderna, 2005

ASSINADO DIGITALMENTE

Marca

1.465,00

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 993

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
Lote 41: Felpo Filva - Eva Furnari - Moderna, 2005.
Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)
Empresa: SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA.
CNPJ: 36.718.488/0001-34.
Valor Global: 9.072,00.
Produto/Serviço
Felpo Filva - Eva Furnari - Moderna, 2005

Marca

Valor Unitário
56,000000

Quantidade
162,00

Lote 42: Diário de Pilar na Amazônia *Obra literária trabalhada n livro didático - Flávia Lins e Silva - Peq.
Participação Licitante - Ampla participação
Empresa: SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA.
CNPJ: 36.718.488/0001-34.
Valor Global: 84.099,60.
Produto/Serviço
Diário de Pilar na Amazônia *Obra literária trabalhada n livro didático Flávia Lins e Silva - Peq

Marca

Valor Unitário

Quantidade

59,900000

1.404,00

Lote 43: Diário de Pilar na Amazônia *Obra literária trabalhada n livro didático - Flávia Lins e Silva - Peq.
Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)
Empresa: SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA.
CNPJ: 36.718.488/0001-34.
Valor Global: 9.344,40.
Produto/Serviço
Diário de Pilar na Amazônia *Obra literária trabalhada n livro didático Flávia Lins e Silva - Peq

Marca

Valor Unitário

Quantidade

59,900000

156,00

Lote 44: O menino no espelho Memórias literárias - Gênero explorado no livro didático - Fernando Sabino - Edi.
Participação Licitante - Ampla participação
Empresa: SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA.
CNPJ: 36.718.488/0001-34.
Valor Global: 78.873,90.
Produto/Serviço
O menino no espelho Memórias literárias - Gênero explorado no livro
didático - Fernando Sabino - Edi

Marca

Valor Unitário

Quantidade

52,900000

1.491,00

Lote 45: O menino no espelho Memórias literárias - Gênero explorado no livro didático - Fernando Sabino - Edi.
Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)
Empresa: SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA.
CNPJ: 36.718.488/0001-34.
Valor Global: 8.728,50.
Produto/Serviço
O menino no espelho Memórias literárias - Gênero explorado no livro
didático - Fernando Sabino - Edi

Marca

Valor Unitário

Quantidade

52,900000

165,00

Lote 46: A menina sem palavras*Conto de suspense - Gênero explorado no livro didático - Mia Couto - Editora B.
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
Empresa: SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA.
CNPJ: 36.718.488/0001-34.
Valor Global: 70.117,88.
Produto/Serviço
A menina sem palavras*Conto de suspense - Gênero explorado no livro
didático - Mia Couto - Editora B

Marca

Valor Unitário
55,960000

Quantidade
1.253,00

Lote 47: Olhos d'água*Conto trabalhado no livro didático - Conceição Evaristo - Pallas Editora, 2014.
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
Empresa: SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA.
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CNPJ: 36.718.488/0001-34.
Valor Global: 32.900,00.

Produto/Serviço
Olhos d'água*Conto trabalhado no livro didático - Conceição Evaristo Pallas Editora, 2014

Marca

Valor Unitário

Quantidade

28,000000

1.175,00

Lote 48: Livros didáticos de Santa Catarina Interagindo com a Geografia Regional - Volume único 4o/5o ano (Ed.
Participação Licitante - Ampla participação
Empresa: SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA.
CNPJ: 36.718.488/0001-34.
Valor Global: 221.767,68.
Produto/Serviço
Livros didáticos de Santa Catarina Interagindo com a Geografia Regional Volume único 4o/5o ano (Ed

Marca

Valor Unitário

Quantidade

144,380000

1.536,00

Lote 49: Livros didáticos de Santa Catarina Interagindo com a Geografia Regional - Volume único 4o/5o ano (Ed.
Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)
Empresa: JSLC COMERCIO DE LIVROS EIRELI - ME.
CNPJ: 28.842.488/0001-13.
Valor Global: 24.480,00.

Produto/Serviço
Livros didáticos de Santa Catarina Interagindo com a Geografia Regional Volume único 4o/5o ano (Ed

Marca

Valor Unitário

Quantidade

144,000000

170,00

Lote 50: Livros didáticos de Santa Catarina Interagindo com a História Regional - Volume único 4o/5o ano (Edi.
Participação Licitante - Ampla participação
Empresa: SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA.
CNPJ: 36.718.488/0001-34.
Valor Global: 224.225,28.
Produto/Serviço
Livros didáticos de Santa Catarina Interagindo com a História Regional Volume único 4o/5o ano (Edi

Marca

Valor Unitário

Quantidade

145,980000

1.536,00

Lote 51: Livros didáticos de Santa Catarina Interagindo com a História Regional - Volume único 4o/5o ano (Edi.
Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)
Empresa: JSLC COMERCIO DE LIVROS EIRELI - ME.
CNPJ: 28.842.488/0001-13.
Valor Global: 24.735,00.

Produto/Serviço
Livros didáticos de Santa Catarina Interagindo com a História Regional Volume único 4o/5o ano (Edi

Marca

Valor Unitário

Quantidade

145,500000

170,00

JARAGUA DO SUL, 13 de outubro de 2021
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO NO 00174/2021

Publicação Nº 3360000

Termo de Homologação de Processo Licitatório
Pregão Eletrônico No 00174/2021
A Autoridade Competente da(o) Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sr.(a) Antídio Aleixo Lunelli, no uso das atribuições legais, conforme
a legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02), após constatar a legitimidade dos atos procedimentos e correção jurídica das fases
internas e externas do procedimento, resolve HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico no 00174/2021, cujo objeto trata da aquisição
aquisição de 03três impressoras em braille para alunos da Educação Especial da Rede Municipal de Ensino de Jaraguá do SulSC.
RESULTADO:
Lote 1: Impressora Braille .
Participação Licitante - Ampla participação
Empresa: MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTO EIRELI EPP.
CNPJ: 18.472.961/0001-64.
ASSINADO DIGITALMENTE
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Valor Global: 85.797,00.
Produto/Serviço
Impressora Braille

Marca
VIEW PLUS / DELTA

Valor Unitário
28.599,000000

Quantidade
3,00

JARAGUA DO SUL, 06 de outubro de 2021
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO NO 222/2021

Publicação Nº 3360005

Termo de Homologação de Processo Licitatório
Pregão Eletrônico No 222/2021
A Autoridade Competente da(o) Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sr.(a) Antídio Aleixo Lunelli, no uso das atribuições legais, conforme
a legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02), após constatar a legitimidade dos atos procedimentos e correção jurídica das fases
internas e externas do procedimento, resolve HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico no 222/2021, cujo objeto trata da aquisição
contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de impressão de 7500 exemplares de caderno para portfólio de Educação Infantil,
destinado para as crianças dos berçários, maternais e Prés, das Unidades Escolares do Município de Jaraguá do Sul.
RESULTADO:
Lote 1: Serviços de impressão de 7500 exemplares de caderno para portfólio de Educação Infantil, destinado p.
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
Empresa: IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA.
CNPJ: 13.704.494/0001-37.
Valor Global: 65.250,00.
Produto/Serviço
Serviços de impressão de 7500 exemplares de caderno para portfólio
de Educação Infantil, destinado p

Marca

Valor Unitário

Quantidade

8,700000

7.500,00

JARAGUA DO SUL, 19 de outubro de 2021.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 169/2021

Publicação Nº 3359998

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 169/2021
Tendo analisado a Ata e Julgamento do Pregão nº 169/2021, efetuada pelo Pregoeiro, designado pelo Decreto nº 14.631/2021, constatei
total regularidade no procedimento, tanto no que se refere ao julgamento como nas decisões apresentadas.
Item

Proponente vencedora

Unid.

Descrição do objeto

900

Sc

ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO DE GALINHA – SC c/ 25 kg (12856-1) 11,50

450
130
400
300
40

Sc
Sc
Un
Un
Un

ADUBO QUÍMICO NPK 13-13-13 – SC c/ 25 Kg (23113-1)
ADUBO QUÍMICO NPK 4-14-8 - SC c/ 25 Kg (23112-1)
AGAPANTHUS AFRICANUS AZUL (40 cm de Altura) (12029-6)
AGAPANTHUS AFRICANUS BRANCO (40 cm de Altura) (12029-7)
ARAÇÁ (Psidium cattleyannum ) - DAP: NA, Altura: 1,20 (13806-7)
ARACHIS REPENS “grama amendoim” (caixa com 15 mudas - tamanho 10cm) (101998-1)
AROEIRA (Schinus terebinthifolia) - DAP: NA, Altura: 1,20 (13806-8)
BUXUS SEMPERVIRENS (40 cm de Altura) (12029-3)
CEREJEIRA DO RIO GRANDE (Eugenia sp.) - DAP: NA, Altura: 1,20
(13806-9)
CORTIÇA (Annona cacans) - DAP: NA, Altura: 1,20 (13806-11)
CYCAS CIRCINALIS (30 cm de Tronco) (13806-23)

02
03
04
05
06

BC AGRO SEMENTES
EIRELI EPP
HIBISCUS LTDA ME
HIBISCUS LTDA ME
HIBISCUS LTDA ME
DESERTO
HIBISCUS LTDA ME

07

HIBISCUS LTDA ME

200

Cx

08
09

HIBISCUS LTDA ME
HIBISCUS LTDA ME

40
120

Un
Un

10

DESERTO

40

Un

11
12

DESERTO
HIBISCUS LTDA ME

20
15

Un
Un

01

Valor unitário
do item (R$)

Quant.

ASSINADO DIGITALMENTE

175,00
128,40
4,35
XXX
14,00
14,10
26,50
65,00
XXX
XXX
179,00
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13
14
15

HIBISCUS LTDA ME
HIBISCUS LTDA ME
HIBISCUS LTDA ME
HIBISCUS LTDA ME
HIBISCUS LTDA ME
HIBISCUS LTDA ME
GRAMEIRA FELIPPI LTDA
EPP

30
50
50
750
400
1.700

Un
Un
Un
M²
D.Ampla
M²
10% do item
16
Un
Un
Un
Un
Un
Un

400

Un

25

HIBISCUS LTDA ME

8.505

Cx
D.Ampla

26

HIBISCUS LTDA ME

945

Cx
10% do item
25

27

GRAMEIRA FELIPPI LTDA
EPP

100

Cx

28

HIBISCUS LTDA ME

20

Un

29

HIBISCUS LTDA ME

20

Un

30

HIBISCUS LTDA ME

650

Un

31

HIBISCUS LTDA ME

50

Un

32

DESERTO

15

Un

33

HIBISCUS LTDA ME

300

Sc

34

HIBISCUS LTDA ME

62

Un

35

DESERTO

330

Un

36

DESERTO

300

Un

37

DESERTO

180

38

DESERTO

20

39
40

300
200
400

42
43
44

DESERTO
HIBISCUS LTDA ME
BC AGRO SEMENTES
EIRELI EPP
DESERTO
DESERTO
HIBISCUS LTDA ME

Un
D.Ampla
Un
10% do item
37
Un
Un

45
46
47

16
17
18
19
20
21
22
23
24

41

HIBISCUS LTDA ME
HIBISCUS LTDA ME
DESERTO
GRAMEIRA FELIPPI LTDA
EPP
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EPP

380
1.050
2.220
9.450
1.050
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DIANELLA CAERULEA - (50 cm de Altura) (98279-1)
DIETES IRIDIOIDES “MORÉIA” - (50 cm de Altura) (98280-1)
EXTREMOSA (Lagerstroemia indica) – DAP: 3, Altura: 1,80 (13806-19)
GRAMA ESMERALDA EM LEIVA (fornecida com as folhas verdes)
(10411-1)

11,55
12,60
XXX
9,49

GRAMA ESMERALDA EM LEIVA (fornecida com as folhas verdes)
(10411-1)

9,49

INGÁ FEIJÃO (Inga marginata) - DAP: NA, Altura: 1,20 (13806-13)
IPÊ AMARELO (Handroanthus sp.) – DAP: 2, Altura: 1,80 (13806-5)
IPÊ ROXO (Handroanthus sp.) – DAP: 2, Altura: 1,80 (13806-6)
LIRIOPE MUSCARI VARIEGATA (20 cm de Altura) (12029-1)
LIRIOPE MUSCARI VERDE (20 cm de Altura) (12029-2)
MANACÁ (Tibouchina mutabilis) - DAP: NA, Altura: 0,40 (13806-4)

23,30
22,00
22,90
5,50
5,50
22,00

MINIGRAMA PRETA EM LEIVA – CX c/ 23x38cm (13963-1)

14,50

MUDAS DE FLORES DE ÉPOCA CX c/ 15 Mudas c/ Altura mínima de
05 cm
(27270-1)
MUDAS DE FLORES DE ÉPOCA CX c/ 15 Mudas c/ Altura mínima de
05 cm
(27270-1)
OPHIOPOGON JAPONICUS “grama preta” - (caixa c/15 mudas, tamanho 10cm) (101998-2)
PATA-DE-VACA (Bauhinia sp.) – DAP: 2, Altura: 1,80
(13806-20)
PITANGA (Eugenia uniflora) - DAP: NA, Altura: 1,20
(13806-16)
PODOCARPUS MACROPHYLUS (1,70m de Altura) (13806-22)
SYAGRUS ROMANZOFFIANA “PALMEIRA JERIVÁ” (6m de Altura)
(13806-24)
TUCANEIRA (Enterolobium contortisiliquum) - DAP: NA, Altura: 1,20
(13806-18)
URÉIA – SC c/ 25 Kg
(23115-1)
WODYETIA BIFURCATA “PALMEIRA RABO DE RAPOSA” (6m de Altura)
(13806-25)
TERMINÁLIA IVORENSIS DAP MÍNIMO 2CM ALTURA 1º GALHO 1,8M
(13806-49)
MURRAYA PANICULATA DAP MÍNIMO 2CM ALTURA 1º GALHO 1,8M
(13806-50)
SALIX BABYLONICA DAP mínimo 2 cm Altura 1ºgalho 1,80M (1380651)

20,95

20,95
13,50
22,40
17,15
24,94
530,40
XXX
140,15
993,00
XXX
XXX
XXX

SALIX BABYLONICA DAP mínimo 2 cm Altura 1ºgalho 1,80M (1380651)

XXX

SCHINUS MOLE DAP mínimo 2 cm Altura 1ºgalho 1,80M (13806-53)
BOUGAINVILLEA GLABRA ALTURA 1,20M (13806-54)

XXX
46,80

Sc

TERRA PREPARADA (sacas com 20 kg) (13965-1)

10,90

250
200
300

Cx
Cx
Un

XXX
XXX
43,00

HIBISCUS LTDA ME

200

Sc

DESERTO
DESERTO

16
50

Un
M³

IXORA COCCINEA MINI VERMELHA (18CM) CAIXA (1770-7)
IXORA COCCINEA GRANDE (40CM) (1770-8)
BOUGAINVILLEA PRIMAVERA (01 M) (12029-8)
CASCALHO DE MADEIRA NATURAL (casca de pínus M) SACOS DE 20
KG (1771-2)
LIVISTONA CHINENSIS “LEQUE” (6m de Altura) (13806-55)
SEIXO ROLADO AMARELO N°1 (103530-5)

34,50
XXX
XXX

ISTO POSTO, HOMOLOGO o procedimento licitatório realizado, por oportuno e conveniência, tipo menor preço por item à proponente. Autorizando a despesa e determinando ainda que seja dada ciência ao participante.
Jaraguá do Sul (SC), 28 de setembro de 2021.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito Municipal
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RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 169/2021
O Pregoeiro, designado pelo Decreto 14.631/2021, comunica aos interessados que o Processo Licitatório nº 169/2021, na modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL, que teve como objeto à aquisição de GRAMA, ADUBO, MUDAS DE FLORES E MUDAS DE ÁRVORES, destinados para
ajardinamento das áreas públicas (calçadão, praças, trevos, unidades básicas de saúde, CAPS, PAMAS, áreas de lazer, entorno dos equipamentos públicos, dentre outros) ao longo de 12(doze) meses, teve o seguinte resultado:

02
03
04
05
06

Proponente vencedora
BC AGRO SEMENTES
EIRELI EPP
HIBISCUS LTDA ME
HIBISCUS LTDA ME
HIBISCUS LTDA ME
DESERTO
HIBISCUS LTDA ME

07

HIBISCUS LTDA ME

200

Cx

08
09
10
11
12
13
14
15

HIBISCUS LTDA ME
HIBISCUS LTDA ME
DESERTO
DESERTO
HIBISCUS LTDA ME
HIBISCUS LTDA ME
HIBISCUS LTDA ME
DESERTO
GRAMEIRA FELIPPI
LTDA EPP

40
120
40
20
15
380
1.050
2.220

Item
01

Quant.

Unid.

Descrição do objeto

Valor unitário
do item (R$)

900

Sc

ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO DE GALINHA – SC c/ 25 kg (12856-1)

11,50

450
130
400
300
40

Sc
Sc
Un
Un
Un

ADUBO QUÍMICO NPK 13-13-13 – SC c/ 25 Kg (23113-1)
ADUBO QUÍMICO NPK 4-14-8 - SC c/ 25 Kg (23112-1)
AGAPANTHUS AFRICANUS AZUL (40 cm de Altura) (12029-6)
AGAPANTHUS AFRICANUS BRANCO (40 cm de Altura) (12029-7)
ARAÇÁ (Psidium cattleyannum ) - DAP: NA, Altura: 1,20 (13806-7)
ARACHIS REPENS “grama amendoim” (caixa com 15 mudas - tamanho 10cm)
(101998-1)
AROEIRA (Schinus terebinthifolia) - DAP: NA, Altura: 1,20 (13806-8)
BUXUS SEMPERVIRENS (40 cm de Altura) (12029-3)
CEREJEIRA DO RIO GRANDE (Eugenia sp.) - DAP: NA, Altura: 1,20 (13806-9)
CORTIÇA (Annona cacans) - DAP: NA, Altura: 1,20 (13806-11)
CYCAS CIRCINALIS (30 cm de Tronco) (13806-23)
DIANELLA CAERULEA - (50 cm de Altura) (98279-1)
DIETES IRIDIOIDES “MORÉIA” - (50 cm de Altura) (98280-1)
EXTREMOSA (Lagerstroemia indica) – DAP: 3, Altura: 1,80 (13806-19)

175,00
128,40
4,35
XXX
14,00

GRAMA ESMERALDA EM LEIVA (fornecida com as folhas verdes) (10411-1)

9,49

GRAMA ESMERALDA EM LEIVA (fornecida com as folhas verdes) (10411-1)

9,49

INGÁ FEIJÃO (Inga marginata) - DAP: NA, Altura: 1,20 (13806-13)
IPÊ AMARELO (Handroanthus sp.) – DAP: 2, Altura: 1,80 (13806-5)
IPÊ ROXO (Handroanthus sp.) – DAP: 2, Altura: 1,80 (13806-6)
LIRIOPE MUSCARI VARIEGATA (20 cm de Altura) (12029-1)
LIRIOPE MUSCARI VERDE (20 cm de Altura) (12029-2)
MANACÁ (Tibouchina mutabilis) - DAP: NA, Altura: 0,40 (13806-4)

23,30
22,00
22,90
5,50
5,50
22,00

14,10

HIBISCUS LTDA ME
HIBISCUS LTDA ME
HIBISCUS LTDA ME
HIBISCUS LTDA ME
HIBISCUS LTDA ME
HIBISCUS LTDA ME
GRAMEIRA FELIPPI
LTDA EPP

30
50
50
750
400
1.700

Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
M²
D.Ampla
M²
10% do item
16
Un
Un
Un
Un
Un
Un

400

Un

MINIGRAMA PRETA EM LEIVA – CX c/ 23x38cm (13963-1)

14,50

25

HIBISCUS LTDA ME

8.505

MUDAS DE FLORES DE ÉPOCA CX c/ 15 Mudas c/ Altura mínima de 05 cm
(27270-1)

20,95

26

HIBISCUS LTDA ME

945

Cx
D.Ampla
Cx
10% do item
25

MUDAS DE FLORES DE ÉPOCA CX c/ 15 Mudas c/ Altura mínima de 05 cm
(27270-1)

20,95

27

GRAMEIRA FELIPPI
LTDA EPP

100

Cx

28

HIBISCUS LTDA ME

20

Un

29

HIBISCUS LTDA ME

20

Un

30

HIBISCUS LTDA ME

650

Un

31

HIBISCUS LTDA ME

50

Un

32

DESERTO

15

Un

33

HIBISCUS LTDA ME

300

Sc

34

HIBISCUS LTDA ME

62

Un

35

DESERTO

330

Un

36

DESERTO

300

Un

37

DESERTO

180

Un
D.Ampla

16
17
18
19
20
21
22
23
24

GRAMEIRA FELIPPI
LTDA EPP

9.450
1.050
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OPHIOPOGON JAPONICUS “grama preta” - (caixa c/15 mudas, tamanho
10cm) (101998-2)
PATA-DE-VACA (Bauhinia sp.) – DAP: 2, Altura: 1,80
(13806-20)
PITANGA (Eugenia uniflora) - DAP: NA, Altura: 1,20
(13806-16)
PODOCARPUS MACROPHYLUS (1,70m de Altura) (13806-22)
SYAGRUS ROMANZOFFIANA “PALMEIRA JERIVÁ” (6m de Altura)
(13806-24)
TUCANEIRA (Enterolobium contortisiliquum) - DAP: NA, Altura: 1,20
(13806-18)
URÉIA – SC c/ 25 Kg
(23115-1)
WODYETIA BIFURCATA “PALMEIRA RABO DE RAPOSA” (6m de Altura)
(13806-25)
TERMINÁLIA IVORENSIS DAP MÍNIMO 2CM ALTURA 1º GALHO 1,8M (1380649)
MURRAYA PANICULATA DAP MÍNIMO 2CM ALTURA 1º GALHO 1,8M (1380650)
SALIX BABYLONICA DAP mínimo 2 cm Altura 1ºgalho 1,80M (13806-51)

26,50
65,00
XXX
XXX
179,00
11,55
12,60
XXX

13,50
22,40
17,15
24,94
530,40
XXX
140,15
993,00
XXX
XXX
XXX
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38

DESERTO

20

39
40

300
200
400

Sc

TERRA PREPARADA (sacas com 20 kg) (13965-1)

10,90

42
43
44

DESERTO
HIBISCUS LTDA ME
BC AGRO SEMENTES
EIRELI EPP
DESERTO
DESERTO
HIBISCUS LTDA ME

Un
10% do item SALIX BABYLONICA DAP mínimo 2 cm Altura 1ºgalho 1,80M (13806-51)
37
Un
SCHINUS MOLE DAP mínimo 2 cm Altura 1ºgalho 1,80M (13806-53)
Un
BOUGAINVILLEA GLABRA ALTURA 1,20M (13806-54)

250
200
300

Cx
Cx
Un

XXX
XXX
43,00

45

HIBISCUS LTDA ME

200

Sc

46
47

DESERTO
DESERTO

16
50

Un
M³

IXORA COCCINEA MINI VERMELHA (18CM) CAIXA (1770-7)
IXORA COCCINEA GRANDE (40CM) (1770-8)
BOUGAINVILLEA PRIMAVERA (01 M) (12029-8)
CASCALHO DE MADEIRA NATURAL (casca de pínus M) SACOS DE 20 KG
(1771-2)
LIVISTONA CHINENSIS “LEQUE” (6m de Altura) (13806-55)
SEIXO ROLADO AMARELO N°1 (103530-5)

41

XXX
XXX
46,80

34,50
XXX
XXX

Jaraguá do Sul, SC, 28 de setembro de 2021.
Sidnei Correa de Almeida
Pregoeiro – Decreto nº 14.631/2021
Pregoeiro – Decreto 14.631/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 181/2021

Publicação Nº 3360003

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 181/2021
Tendo analisado a Ata e Julgamento do Pregão nº 181/2021, efetuada pela Pregoeira, designada pelo Decreto nº 14.631/2021, constatei
total regularidade no procedimento, tanto no que se refere ao julgamento como nas decisões apresentadas.
Item

01

Valor unitário
por dia (R$)

Proponente vencedora

Quantidade

Descrição do serviço

CISNE TRANSP.
COLETIVO DE PASSAG.
LTDA ME

Contratação de um veículo com capacidade mínima de 16(dezesseis) passageiros
sentados, incluindo o motorista e monitor escolar, para transporte dos alunos da EEB
50 (cinquenta)
Professor José Duarte Magalhães, localizada na Rua Angelo Rubini nº 2384 no Bairro
dias
Barra do Rio Cerro e para o CMEI Wolfgang Weege, localizado na Rua Pastor Albert
Schneider nº 249 no Bairro Barra do Rio Cerro, neste município.

499,00

ISTO POSTO, HOMOLOGO o procedimento licitatório realizado, por oportuno e conveniência, tipo menor preço por item à proponente. Autorizando a despesa e determinando ainda que seja dada ciência ao participante.
Jaraguá do Sul (SC), 19 de outubro de 2021.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito Municipal
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 181/2021
A Pregoeira, designada pelo Decreto 14.631/2021, comunica aos interessados que o Processo Licitatório nº 181/2021, na modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL, que teve como objeto à contratação de um veículo com capacidade mínima de 16(dezesseis) passageiros sentados,
incluindo o motorista e monitor escolar, para transporte dos alunos da EEB Professor José Duarte Magalhães, localizada na Rua Angelo
Rubini nº 2384 no Bairro Barra do Rio Cerro e para o CMEI Wolfgang Weege, localizado na Rua Pastor Albert Schneider nº 249 no Bairro
Barra do Rio Cerro, neste município, teve o seguinte resultado:
Item

01

Proponente vencedora

Quantidade

CISNE TRANSP. COLETIVO 50 (cinquenta)
DE PASSAG.LTDA ME
dias

Descrição do serviço

Valor unitário
por dia (R$)

Contratação de um veículo com capacidade mínima de 16(dezesseis) passageiros
sentados, incluindo o motorista e monitor escolar, para transporte dos alunos da
EEB Professor José Duarte Magalhães, localizada na Rua Angelo Rubini nº 2384
no Bairro Barra do Rio Cerro e para o CMEI Wolfgang Weege, localizado na Rua
Pastor Albert Schneider nº 249 no Bairro Barra do Rio Cerro, neste município.

499,00

Jaraguá do Sul, SC, 19 de outubro de 2021.
Rosinei Ap.Gretter Dias
Pregoeira – Decreto 14.631/2021
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AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Publicação Nº 3359071

ESTADO DE SANTA CATARINA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARAGUÁ DO SUL

Nr.: 2444/2021

Isidoro Pedri, 120 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - SC
CEP: 89259-590 CNPJ: 14.007.211/0001-60 Telefone: (47) 2106-8400
E-mail: saude.compras01@jaraguadosul.sc.gov.br Site: www.jaraguadosul.

43/2020

Processo Administrativo:
Data do Processo:

05/10/2020

Contrato:

Sem termo

Data da Contratação:

14/12/2020

Data da Solicitação:

13/10/2021
4078

Sequencial do Contrato:

Data de Homologação:
14/12/2020
Modalidade:
Pregão presencial
Página: 1 / 1

Fornecedor:
CPF/CNPJ:
Endereço:
E-mail:
Banco:

AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
Telefone: 412338508
4132322161
80.392.566/0001-45
Rua João Kubis, Colônia Antônio Prado - 83504-640, ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

aaba@aaba.com.br
vendas04@aaba.com.br
001 - Banco do Brasil S.A.

Agencia

3007-4

Conta: 29265-6

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
Organograma:

1500200396 - DIVISÃO ATENÇÃO BÁSICA/MEDICA E ODONTOL.
Condição de Pagamento: Até 30 dias após a entrega total de cada pedido
Prazo de Entrega:
Máximo de 08 dias úteis após o recebimento da AF
ALMOXARIFADO CENTRAL SAÚDE - Rua Marina Frutuoso, 740 - Centro
Local de Entrega:
28 - 15.002.10.301.0751.2660.3.3.90.00.00 - Prestar assistência de atenção
Despesa :
3.3.90.30.36.00
Desdobramento :
0.2.38.0090 - Recursos PAB
Recurso :
Objeto:

Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro de preços à
aquisição de MATERIAIS PARA ATENDIMENTO MÉDICO E AMBULATORIAL ao longo de 12 (doze)
meses, destinados para as Unidades Básicas de Saúde da rede municipal e Policlínica de
Especialidades Médicas, conforme especificações e quantidades estimadas no Anexo I e Anexo III Minuta da Ata de Registro de Preços deste edital.
AQUISIÇÃO DE: 200 PCT ATADURA CREPOM 12CM X 1,80M 13 FIOS - C/ 12 UN, 240 PCT
ATADURA CREPOM 15CM X 1,80M 13 FIOS - C/ 12 UN, 140 M MALHA TUBULAR ELÁSTICA P/
BRAÇO E PERNAS TAM. 4, 50 M MALHA TUBULAR ELÁSTICA P/ CABEÇA E OMBROS TAM. 5
E 100 M MALHA TUBULAR ELÁSTICA P/ TRONCO E OMBROS TAM. 8. PARA USO NAS
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL.

Observação:

Unid.

Especificação do material

Marca

Preço Un.

24

200,000

PCT

NEVE

10,5000

2.100,00

25

240,000

PCT

NEVE

16,5000

3.960,00

102

140,000

M

POOLFIX

18,3000

2.562,00

103

50,000

M

POOLFIX

20,5000

1.025,00

108

100,000

M

9359 - ATADURA CREPOM 12CM X 1,80M 13 FIOS - C/ 12
UN
9360 - ATADURA CREPOM 15CM X 1,80M 13 FIOS - C/ 12
UN
34373 - MALHA TUBULAR ELÁSTICA P/ BRAÇO E
PERNAS TAM. 4
34374 - MALHA TUBULAR ELÁSTICA P/ CABEÇA E
OMBROS TAM. 5
34380 - MALHA TUBULAR ELÁSTICA P/ TRONCO E
OMBROS TAM. 8

POOLFIX

40,0000

4.000,00

Item

Quantidade

Total Geral:

Preço Total

13.647,00
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ESTADO DE SANTA CATARINA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARAGUÁ DO SUL

Nr.: 2445/2021

Isidoro Pedri, 120 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - SC
CEP: 89259-590 CNPJ: 14.007.211/0001-60 Telefone: (47) 2106-8400
E-mail: saude.compras01@jaraguadosul.sc.gov.br Site: www.jaraguadosul.

43/2020

Processo Administrativo:
Data do Processo:

05/10/2020

Contrato:

Sem termo

Data da Contratação:

14/12/2020

Data da Solicitação:

13/10/2021
4076

Sequencial do Contrato:

Data de Homologação:
14/12/2020
Modalidade:
Pregão presencial
Página: 1 / 2

Fornecedor:
CPF/CNPJ:
Endereço:
E-mail:
Banco:

ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Telefone: 4632255767
46999724795
12.014.370/0001-67
RUA MARECHAL DEODORO, CRISTO REI - 85507-520, PATO BRANCO - PR

financeiro@abcdistribuidora.far.br
licitacao@abcdistribuidora.far.br
748 - Banco Cooperativo
Agencia

737-

Conta: 39989-2

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
Organograma:

1500200396 - DIVISÃO ATENÇÃO BÁSICA/MEDICA E ODONTOL.
Condição de Pagamento: Até 30 dias após a entrega total de cada pedido
Prazo de Entrega:
Máximo de 08 dias úteis após o recebimento da AF
ALMOXARIFADO CENTRAL SAÚDE - Rua Marina Frutuoso, 740 - Centro
Local de Entrega:
28 - 15.002.10.301.0751.2660.3.3.90.00.00 - Prestar assistência de atenção
Despesa :
3.3.90.30.36.00
Desdobramento :
0.2.38.0090 - Recursos PAB
Recurso :
Objeto:

Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro de preços à
aquisição de MATERIAIS PARA ATENDIMENTO MÉDICO E AMBULATORIAL ao longo de 12 (doze)
meses, destinados para as Unidades Básicas de Saúde da rede municipal e Policlínica de
Especialidades Médicas, conforme especificações e quantidades estimadas no Anexo I e Anexo III Minuta da Ata de Registro de Preços deste edital.
AQUISIÇÃO DE: 10 UN GARROTE EM ELÁSTICO C/PRESILHA, 90 FR GEL P/
ELETROCARDIOGRAMA (E.C.G.), 100 PR LUVA PRONTO USO TAM. 6,5, 200 PR LUVA
PRONTO USO TAM. 7,0, 100 UN DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSO-SCALP Nº 19G , 30
UN SONDA FOLEY Nº 16, 30 UN SONDA FOLEY Nº 18 E 28 UN SONDA FOLEY Nº 22. PARA
USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL.

Observação:

Item

Quantidade

Unid.

Especificação do material

Marca

Preço Un.

74

10,000

UN

32335 - GARROTE EM ELASTICO C/PRESILHA

LABOR

6,5500

Preço Total
65,50

75

90,000

FR

9727 - GEL P/ ELETROCARDIOGRAMA (E.C.G.)

MULTIGEL

2,2600

203,40

97

100,000

PR

32408 - LUVA PRONTO USO TAM. 6,5

LEMGRUBER

1,6100

161,00

98

200,000

PR

9349 - LUVA PRONTO USO TAM. 7,0

LEMGRUBER

1,6100

322,00

139

100,000

UN

9407 - DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSO-SCALP
Nº 19G

DESCARPACK

0,1900

19,00

153

30,000

UN

19036 - SONDA FOLEY Nº 16

SOLIDOR

3,8200

114,60

154

30,000

UN

19352 - SONDA FOLEY Nº 18

SOLIDOR

3,8200

114,60

156

28,000

UN

19674 - SONDA FOLEY Nº 22

CIRUTI

2,1500

60,20
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AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 2445/2021
Processo Administrativo:

43/2020

Data do Processo:

05/10/2020

Contrato:

Sem termo

Data da Contratação:

14/12/2020

Data da Solicitação:

13/10/2021

Sequencial do Contrato:

4076

Data de Homologação:
14/12/2020
Modalidade:
Pregão presencial
Página: 2 / 2

Total Geral:

1.060,30
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ESTADO DE SANTA CATARINA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARAGUÁ DO SUL

Nr.: 2446/2021

Isidoro Pedri, 120 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - SC
CEP: 89259-590 CNPJ: 14.007.211/0001-60 Telefone: (47) 2106-8400
E-mail: saude.compras01@jaraguadosul.sc.gov.br Site: www.jaraguadosul.

43/2020

Processo Administrativo:
Data do Processo:

05/10/2020

Contrato:

Sem termo

Data da Contratação:

14/12/2020

Data da Solicitação:

13/10/2021
4076

Sequencial do Contrato:

Data de Homologação:
14/12/2020
Modalidade:
Pregão presencial
Página: 1 / 1

Fornecedor:
CPF/CNPJ:
Endereço:
E-mail:
Banco:

ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Telefone: 4632255767
46999724795
12.014.370/0001-67
RUA MARECHAL DEODORO, CRISTO REI - 85507-520, PATO BRANCO - PR

financeiro@abcdistribuidora.far.br
licitacao@abcdistribuidora.far.br
748 - Banco Cooperativo
Agencia

737-

Conta: 39989-2

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
Organograma:

1500300320 - POLICLÍNICA DE ESPEC. DR JOÃO BIRON-ALTA
Condição de Pagamento: Até 30 dias após a entrega total de cada pedido
Prazo de Entrega:
Máximo de 08 dias úteis após o recebimento da AF
ALMOXARIFADO CENTRAL SAÚDE - Rua Marina Frutuoso, 740 - Centro
Local de Entrega:
52 - 15.003.10.302.0753.2705.3.3.90.00.00 - Prestar serviços de média e alta
Despesa :
3.3.90.30.36.00
Desdobramento :
0.1.02.0002 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde
Recurso :
Objeto:

Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro de preços à
aquisição de MATERIAIS PARA ATENDIMENTO MÉDICO E AMBULATORIAL ao longo de 12 (doze)
meses, destinados para as Unidades Básicas de Saúde da rede municipal e Policlínica de
Especialidades Médicas, conforme especificações e quantidades estimadas no Anexo I e Anexo III Minuta da Ata de Registro de Preços deste edital.
AQUISIÇÃO DE: 05 UN TESOURA CIRÚRGICA 15CM RETA PARA USO NA POLICLÍNICA DE
ESPECIALIDADES DR JOÃO BIRON.

Observação:

Item
172

Quantidade
5,000

Unid.
UN

Especificação do material

Marca

Preço Un.

ABC

24,9000

124,50

Total Geral:

124,50

9422 - TESOURA CIRÚRGICA 15CM RETA

Preço Total
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ESTADO DE SANTA CATARINA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARAGUÁ DO SUL

Nr.: 2447/2021

Isidoro Pedri, 120 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - SC
CEP: 89259-590 CNPJ: 14.007.211/0001-60 Telefone: (47) 2106-8400
E-mail: saude.compras01@jaraguadosul.sc.gov.br Site: www.

43/2020

Processo Administrativo:
Data do Processo:

05/10/2020

Contrato:

Sem termo

Data da Contratação:

14/12/2020

Data da Solicitação:

13/10/2021
4076

Sequencial do Contrato:

Data de Homologação:
14/12/2020
Modalidade:
Pregão presencial
Página: 1 / 1

Fornecedor:
CPF/CNPJ:
Endereço:
E-mail:
Banco:

ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Telefone: 4632255767
46999724795
12.014.370/0001-67
RUA MARECHAL DEODORO, CRISTO REI - 85507-520, PATO BRANCO - PR

financeiro@abcdistribuidora.far.br
licitacao@abcdistribuidora.far.br
748 - Banco Cooperativo
Agencia

737-

Conta: 39989-2

Prezados
senhores,Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo
Organograma:

1500200396 - DIVISÃO ATENÇÃO BÁSICA/MEDICA E ODONTOL.
Condição de Pagamento: Até 30 dias após a entrega total de cada pedido
Prazo de Entrega:
Máximo de 08 dias úteis após o recebimento da AF
ALMOXARIFADO CENTRAL SAÚDE - Rua Marina Frutuoso, 740 - Centro
Local de Entrega:
28 - 15.002.10.301.0751.2660.3.3.90.00.00 - Prestar assistência de atenção
Despesa :
3.3.90.30.22.00
Desdobramento :
0.2.38.0090 - Recursos PAB
Recurso :
Objeto:

Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro de preços à
aquisição de MATERIAIS PARA ATENDIMENTO MÉDICO E AMBULATORIAL ao longo de 12 (doze)
meses, destinados para as Unidades Básicas de Saúde da rede municipal e Policlínica de
Especialidades Médicas, conforme especificações e quantidades estimadas no Anexo I e Anexo III Minuta da Ata de Registro de Preços deste edital.
AQUISIÇÃO DE: 48 FR POVIDINI DEGERMANTE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE DA REDE MUNICIPAL.

Observação:

Item
208

Quantidade
48,000

Unid.
FR

Especificação do material
9740 - POVIDINI DEGERMANTE 100 ml

Marca

Preço Un.

Preço Total

FARMAX

2,9900

143,52

Total Geral:

143,52
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ESTADO DE SANTA CATARINA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARAGUÁ DO SUL

Nr.: 2448/2021

Isidoro Pedri, 120 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - SC
CEP: 89259-590 CNPJ: 14.007.211/0001-60 Telefone: (47) 2106-8400
E-mail: saude.compras01@jaraguadosul.sc.gov.br Site: www.jaraguadosul.

43/2020

Processo Administrativo:
Data do Processo:

05/10/2020

Contrato:

Sem termo

Data da Contratação:

14/12/2020

Data da Solicitação:

13/10/2021
4077

Sequencial do Contrato:

Data de Homologação:
14/12/2020
Modalidade:
Pregão presencial
Página: 1 / 1

Fornecedor:
CPF/CNPJ:
Endereço:
E-mail:
Banco:

CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
79.733.572/0001-30
Avenida Maringá, Emiliano Perneta - 83324-442, PINHAIS - PR

licitacoes@cirupar.com.br
vendas3@cirupar.com.br
001 - Banco do Brasil S.A.

Agencia

3041-4

Telefone: 4130334011
4130140010

Conta: 119362-7

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
Organograma:

1500200396 - DIVISÃO ATENÇÃO BÁSICA/MEDICA E ODONTOL.
Condição de Pagamento: Até 30 dias após a entrega total de cada pedido
Prazo de Entrega:
Máximo de 08 dias úteis após o recebimento da AF
ALMOXARIFADO CENTRAL SAÚDE - Rua Marina Frutuoso, 740 - Centro
Local de Entrega:
28 - 15.002.10.301.0751.2660.3.3.90.00.00 - Prestar assistência de atenção
Despesa :
3.3.90.30.36.00
Desdobramento :
0.2.38.0090 - Recursos PAB
Recurso :
Objeto:

Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro de preços à
aquisição de MATERIAIS PARA ATENDIMENTO MÉDICO E AMBULATORIAL ao longo de 12 (doze)
meses, destinados para as Unidades Básicas de Saúde da rede municipal e Policlínica de
Especialidades Médicas, conforme especificações e quantidades estimadas no Anexo I e Anexo III Minuta da Ata de Registro de Preços deste edital.
AQUISIÇÃO DE: 40 RL ALGODÃO HIDRÓFILO 500G, 300 UN ELETRODOS PARA
ELETROCARDIOGRAMA, 100 UN KIT PARA PAPANICOLAU - G E 660 UN KIT PARA
PAPANICOLAU - M PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL.

Observação:

Item

Quantidade

Unid.

Especificação do material

16

40,000

RL

9204 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500GR

57

300,000

CJ

18772 - ELETRODOS P/ ELETROCARDIOGRAMA C/ 25
UN

Marca

Preço Un.

NATHY

11,2000

Preço Total
448,00

MAXICOR

0,3200

96,00

79

100,000

UN

9259 - KIT P/ PAPANICOLAU - G

KOLPLAST

2,2100

221,00

80

660,000

UN

9257 - KIT P/ PAPANICOLAU - M

KOLPLAST

2,1000

1.386,00

Total Geral:

2.151,00
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ESTADO DE SANTA CATARINA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARAGUÁ DO SUL

Nr.: 2449/2021

Isidoro Pedri, 120 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - SC
CEP: 89259-590 CNPJ: 14.007.211/0001-60 Telefone: (47) 2106-8400
E-mail: saude.compras01@jaraguadosul.sc.gov.br Site: www.jaraguadosul.

43/2020

Processo Administrativo:
Data do Processo:

05/10/2020

Contrato:

Sem termo

Data da Contratação:

14/12/2020

Data da Solicitação:

13/10/2021
4074

Sequencial do Contrato:

Data de Homologação:
14/12/2020
Modalidade:
Pregão presencial
Página: 1 / 1

Fornecedor: DISQUEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES Telefone: 4734653528
CPF/CNPJ: 01.306.465/0001-38
AMÉRICO VESPÚCIO, Nova Brasília - 89213-401, JOINVILLE - SC
Endereço:
E-mail:
contato@disquemed.com.br
001 - Banco do Brasil S.A.
038-8
Banco:
Agencia
Conta: 1073187-3
Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
Organograma:

1500200396 - DIVISÃO ATENÇÃO BÁSICA/MEDICA E ODONTOL.
Condição de Pagamento: Até 30 dias após a entrega total de cada pedido
Prazo de Entrega:
Máximo de 08 dias úteis após o recebimento da AF
ALMOXARIFADO CENTRAL SAÚDE - Rua Marina Frutuoso, 740 - Centro
Local de Entrega:
28 - 15.002.10.301.0751.2660.3.3.90.00.00 - Prestar assistência de atenção
Despesa :
3.3.90.30.36.00
Desdobramento :
0.1.02.0002 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde
Recurso :
Objeto:

Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro de preços à
aquisição de MATERIAIS PARA ATENDIMENTO MÉDICO E AMBULATORIAL ao longo de 12 (doze)
meses, destinados para as Unidades Básicas de Saúde da rede municipal e Policlínica de
Especialidades Médicas, conforme especificações e quantidades estimadas no Anexo I e Anexo III Minuta da Ata de Registro de Preços deste edital.
AQUISIÇÃO DE: 200 PCT ATADURA CREPOM - 6CM X 1,80M 13 FIOS, 250 PCT CAMPO
OPERATÓRIO 45X50CM, 4.000 UN EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, 600 UN KIT P/
PAPANICOLAU - P, 200 UN LÂMINA BISTURÍ Nº 11 E 400 UN LÂMINA BISTURÍ Nº 15 PARA
USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL.

Observação:

Unid.

Especificação do material

Marca

Preço Un.

200,000

PCT

9362 - ATADURA CREPOM - 6CM X 1,80M 13 FIOS - C/ 12
UN

TEXCARE

6,7000

1.340,00

39

250,000

PCT

9226 - CAMPO OPERATÓRIO 45X50CM

POLARFIX

89,0000

22.250,00

60

4.000,000

UN

23087 - EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL

EMBRAMED

2,3000

9.200,00

81

600,000

UN

9256 - KIT P/ PAPANICOLAU - P

VAGISPESC

1,9200

1.152,00

83

200,000

UN

9335 - LÂMINA BISTURÍ Nº 11

ADVANTIVE

0,3300

66,00

84

400,000

UN

9331 - LÂMINA BISTURÍ Nº 15

ADVANTIVE

0,3300

132,00

Item
23

Quantidade

Total Geral:

Preço Total

34.140,00
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AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
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Isidoro Pedri, 120 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - SC
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43/2020

Processo Administrativo:
Data do Processo:

05/10/2020

Contrato:

Sem termo

Data da Contratação:

14/12/2020

Data da Solicitação:

13/10/2021
4075

Sequencial do Contrato:

Data de Homologação:
14/12/2020
Modalidade:
Pregão presencial
Página: 1 / 2

Fornecedor:
CPF/CNPJ:
Endereço:
E-mail:

Banco:

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
00.802.002/0001-02
null, null, RIO DO SUL - SC

altermed@altermed.com.br
pedido@altermed.com.br
licitacoes@altermed.com.br
001 - Banco do Brasil S.A.
Agencia

276-3

Telefone: 4735209000
47999418854

Conta: 30778-5

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
1500200396 - DIVISÃO ATENÇÃO BÁSICA/MEDICA E ODONTOL.
Organograma:
Condição de Pagamento: Até 30 dias após a entrega total de cada pedido
Máximo de 08 dias úteis após o recebimento da AF
Prazo de Entrega:
ALMOXARIFADO CENTRAL SAÚDE - Rua Marina Frutuoso, 740 - Centro
Local de Entrega:
28 - 15.002.10.301.0751.2660.3.3.90.00.00 - Prestar assistência de atenção
Despesa :
3.3.90.30.36.00
Desdobramento :
0.2.38.0090 - Recursos PAB
Recurso :
Objeto:

Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro de preços à
aquisição de MATERIAIS PARA ATENDIMENTO MÉDICO E AMBULATORIAL ao longo de 12 (doze)
meses, destinados para as Unidades Básicas de Saúde da rede municipal e Policlínica de
Especialidades Médicas, conforme especificações e quantidades estimadas no Anexo I e Anexo III Minuta da Ata de Registro de Preços deste edital.
AQUISIÇÃO DE: 30 FR FIXADOR P/ LÂMINAS PAPANICOLAU, 50 CX LUVA DE
PROCEDIMENTO EM LÁTEX - TAM. G C/ 100 UN, 5.000 UN SERINGA 5ML C/ AGULHA, 3.000
UN SERINGA DESCARTÁVEL 10ML, 5.000 UN SONDA URETRAL Nº 08, 4.500 UN SONDA
URETRAL Nº 10, 6.000 UN SONDA URETRAL Nº 12 E 1.000 UN SONDA URETRAL Nº 14 PARA
USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL.

Observação:

Item

Quantidade

Unid.

Especificação do material

Marca

Preço Un.

CRAL

5,7000

171,00

NUGARD

75,6000

3.780,00
2.500,00

Preço Total

72

30,000

FR

9328 - FIXADOR P/ LÂMINAS PAPANICOLAU

87

50,000

CX

27513 - LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX - TAM. G
C/ 100 UN

144

5.000,000

UN

9411 - SERINGA 5ML C/ AGULHA

SR

0,5000

145

3.000,000

UN

14898 - SERINGA DESCARTÁVEL 10ML

SR

0,2700

810,00

159

5.000,000

UN

9415 - SONDA URETRAL Nº 08

BIOSANI

0,5000

2.500,00

160

4.500,000

UN

9414 - SONDA URETRAL Nº 10

BIOSANI

0,5200

2.340,00

161

6.000,000

UN

13412 - SONDA URETRAL Nº 12

BIOSANI

0,5000

3.000,00

162

1.000,000

UN

8254 - SONDA URETRAL Nº 14

BIOSANI

0,5800

580,00
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AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 2450/2021
Processo Administrativo:

43/2020

Data do Processo:

05/10/2020

Contrato:

Sem termo

Data da Contratação:

14/12/2020

Data da Solicitação:

13/10/2021

Sequencial do Contrato:

4075

Data de Homologação:
14/12/2020
Modalidade:
Pregão presencial
Página: 2 / 2

Total Geral:

15.681,00
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ESTADO DE SANTA CATARINA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARAGUÁ DO SUL

Nr.: 2451/2021

Isidoro Pedri, 120 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - SC
CEP: 89259-590 CNPJ: 14.007.211/0001-60 Telefone: (47) 2106-8400
E-mail: saude.compras01@jaraguadosul.sc.gov.br Site: www.jaraguadosul.

43/2020

Processo Administrativo:
Data do Processo:

05/10/2020

Contrato:

Sem termo

Data da Contratação:

14/12/2020

Data da Solicitação:

13/10/2021
4075

Sequencial do Contrato:

Data de Homologação:
14/12/2020
Modalidade:
Pregão presencial
Página: 1 / 1

Fornecedor:
CPF/CNPJ:
Endereço:
E-mail:

Banco:

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
00.802.002/0001-02
null, null, RIO DO SUL - SC

altermed@altermed.com.br
pedido@altermed.com.br
licitacoes@altermed.com.br
001 - Banco do Brasil S.A.
Agencia

276-3

Telefone: 4735209000
47999418854

Conta: 30778-5

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
1500300320 - POLICLÍNICA DE ESPEC. DR JOÃO BIRON-ALTA
Organograma:
Condição de Pagamento: Até 30 dias após a entrega total de cada pedido
Máximo de 08 dias úteis após o recebimento da AF
Prazo de Entrega:
ALMOXARIFADO CENTRAL SAÚDE - Rua Marina Frutuoso, 740 - Centro
Local de Entrega:
52 - 15.003.10.302.0753.2705.3.3.90.00.00 - Prestar serviços de média e alta
Despesa :
3.3.90.30.36.00
Desdobramento :
0.1.02.0002 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde
Recurso :
Objeto:

Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro de preços à
aquisição de MATERIAIS PARA ATENDIMENTO MÉDICO E AMBULATORIAL ao longo de 12 (doze)
meses, destinados para as Unidades Básicas de Saúde da rede municipal e Policlínica de
Especialidades Médicas, conforme especificações e quantidades estimadas no Anexo I e Anexo III Minuta da Ata de Registro de Preços deste edital.
AQUISIÇÃO DE: 20 RL FITA AUTO CLAVE, 100 UN LÂMINA BISTURÍ Nº 10 E 100 CX LUVA DE
PROCEDIMENTO EM LÁTEX - TAM. G C/100 UN PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE DA REDE MUNICIPAL.

Observação:

Item

Quantidade

Unid.

Especificação do material

Marca

Preço Un.

POLI TAPE

2,7200

Preço Total

70

20,000

RL

9263 - FITA AUTO CLAVE

82

100,000

UN

9334 - LÂMINA BISTURÍ Nº 10

MAXICOR

0,3500

54,40
35,00

87

50,000

CX

27513 - LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX - TAM. G
C/ 100 UN

NUGARD

75,6000

3.780,00

Total Geral:

3.869,40
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ESTADO DE SANTA CATARINA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARAGUÁ DO SUL

Nr.: 2452/2021

Isidoro Pedri, 120 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - SC
CEP: 89259-590 CNPJ: 14.007.211/0001-60 Telefone: (47) 2106-8400
E-mail: saude.compras01@jaraguadosul.sc.gov.br Site: www.jaraguadosul.

43/2020

Processo Administrativo:
Data do Processo:

05/10/2020

Contrato:

Sem termo

Data da Contratação:

14/12/2020

Data da Solicitação:

13/10/2021
4075

Sequencial do Contrato:

Data de Homologação:
14/12/2020
Modalidade:
Pregão presencial
Página: 1 / 1

Fornecedor:
CPF/CNPJ:
Endereço:
E-mail:

Banco:

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
00.802.002/0001-02
null, null, RIO DO SUL - SC

altermed@altermed.com.br
pedido@altermed.com.br
licitacoes@altermed.com.br
001 - Banco do Brasil S.A.
Agencia

276-3

Telefone: 4735209000
47999418854

Conta: 30778-5

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
1500200396 - DIVISÃO ATENÇÃO BÁSICA/MEDICA E ODONTOL.
Organograma:
Condição de Pagamento: Até 30 dias após a entrega total de cada pedido
Máximo de 08 dias úteis após o recebimento da AF
Prazo de Entrega:
ALMOXARIFADO CENTRAL SAÚDE - Rua Marina Frutuoso, 740 - Centro
Local de Entrega:
28 - 15.002.10.301.0751.2660.3.3.90.00.00 - Prestar assistência de atenção
Despesa :
3.3.90.30.09.00
Desdobramento :
0.2.38.0090 - Recursos PAB
Recurso :
Objeto:

Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro de preços à
aquisição de MATERIAIS PARA ATENDIMENTO MÉDICO E AMBULATORIAL ao longo de 12 (doze)
meses, destinados para as Unidades Básicas de Saúde da rede municipal e Policlínica de
Especialidades Médicas, conforme especificações e quantidades estimadas no Anexo I e Anexo III Minuta da Ata de Registro de Preços deste edital.
AQUISIÇÃO DE: 48 FR CLOREXIDINE SOLUÇÃO AQUOSA 0,2% - 100ML, 25 FR CLORIDRATO
DE LIDOCAÍNA 2% COM VASO 20ML, 180 FR SORO FISIOLÓGICO 9% 500ML, 90 FR SORO
GLICOFISIOLÓGICO 500ML, 80 FR SORO GLICOSADO 5% 250ML E 24 FR SORO GLICOSADO
5% 500ML, PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DA REDE MUNICIPAL.

Observação:

Item

Quantidade

Unid.

Especificação do material

Marca

Preço Un.

VIC PHARMA

1,4700

HYPOFARMA

2,9400

73,50

Preço Total

193

48,000

FR

26060 - CLOREXIDINE SOLUÇÃO AQUOSA 0,2% - 100ml

194

25,000

UN

26059 - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% C/ VASO 20ml

212

180,000

FR

9419 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML

FRESENIUS

3,0200

543,60

214

90,000

FR

9418 - SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML

FRESENIUS

3,0200

271,80

216

80,000

FR

17822 - SORO GLICOSADO A 5% - 250 ML

FRESENIUS

2,6100

208,80

217

24,000

FR

9416 - SORO GLICOSADO A 5% 500ML

FRESENIUS

3,3000

79,20

Total Geral:

70,56

1.247,46
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ESTADO DE SANTA CATARINA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARAGUÁ DO SUL

Nr.: 2453/2021

Isidoro Pedri, 120 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - SC
CEP: 89259-590 CNPJ: 14.007.211/0001-60 Telefone: (47) 2106-8400
E-mail: saude.compras01@jaraguadosul.sc.gov.br Site: www.jaraguadosul.

43/2020

Processo Administrativo:
Data do Processo:

05/10/2020

Contrato:

Sem termo

Data da Contratação:

14/12/2020

Data da Solicitação:

13/10/2021
4080

Sequencial do Contrato:

Data de Homologação:
14/12/2020
Modalidade:
Pregão presencial
Página: 1 / 1

Fornecedor: BRIOJARAGUA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA Telefone: 4733706869
4733701838
CPF/CNPJ: 02.706.629/0001-87
47999750327
RUA EMMA ZIEMANN, Czerniewicz - 89255-370, JARAGUÁ DO SUL - SC
Endereço:
E-mail:
faturamento@briojaragua.com.br
001 - Banco do Brasil S.A.
3163-1
Banco:
Agencia
Conta: 643111-9

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
1500200396 - DIVISÃO ATENÇÃO BÁSICA/MEDICA E ODONTOL.
Organograma:
Condição de Pagamento: Até 30 dias após a entrega total de cada pedido
Máximo de 08 dias úteis após o recebimento da AF
Prazo de Entrega:
ALMOXARIFADO CENTRAL SAÚDE - Rua Marina Frutuoso, 740 - Centro
Local de Entrega:
28 - 15.002.10.301.0751.2660.3.3.90.00.00 - Prestar assistência de atenção
Despesa :
3.3.90.30.22.00
Desdobramento :
0.1.02.0002 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde
Recurso :
Objeto:

Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro de preços à
aquisição de MATERIAIS PARA ATENDIMENTO MÉDICO E AMBULATORIAL ao longo de 12 (doze)
meses, destinados para as Unidades Básicas de Saúde da rede municipal e Policlínica de
Especialidades Médicas, conforme especificações e quantidades estimadas no Anexo I e Anexo III Minuta da Ata de Registro de Preços deste edital.
AQUISIÇÃO DE: 84 L DETERGENTE ENZIMÁTICO E 1020 FR ÁLCOOL ETÍLICO 70° - FRASCO
COM 1L PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL.

Observação:

Item

Quantidade

55

84,000

187

1.020,000

Unid.
L
FR

Especificação do material
9163 - DETERGENTE ENZIMÁTICO
9202 - ÁLCOOL ETÍLICO 70° - FRASCO COM 1L

Marca

Preço Un.

PODEROSO

15,0000

Preço Total
1.260,00

DA ILHA

4,2000

4.284,00

Total Geral:

5.544,00
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ESTADO DE SANTA CATARINA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARAGUÁ DO SUL

Nr.: 2454/2021

Isidoro Pedri, 120 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - SC
CEP: 89259-590 CNPJ: 14.007.211/0001-60 Telefone: (47) 2106-8400
E-mail: saude.compras01@jaraguadosul.sc.gov.br Site: www.jaraguadosul.

196/2020

Processo Administrativo:
Data do Processo:

09/10/2020

Contrato:

Sem termo

Data da Contratação:

10/12/2020

Data da Solicitação:

13/10/2021
10609

Sequencial do Contrato:

Data de Homologação:
10/12/2020
Modalidade:
Pregão presencial
Página: 1 / 1

Fornecedor: RS DISTRIBUIDORA E COM. DE ARTIGOS E PAPELARIA LTDA
Telefone: 4733292221
CPF/CNPJ: 82.997.446/0001-05
Rua Pereira de Oliveira, Velha - 89036-350, BLUMENAU - SC
Endereço:
E-mail:
rspapinf@terra.com.br
237 - Banco Bradesco S.
2246-2
Banco:
Agencia
Conta: 6363-0
Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
Organograma:

1500200396 - DIVISÃO ATENÇÃO BÁSICA/MEDICA E ODONTOL.
Condição de Pagamento: Até 30 dias após a entrega total de cada pedido
Prazo de Entrega:
Máximo de 10 dias consecutivos, após receb. da AF
Conforme item 4.3 do Edital
Local de Entrega:
28 - 15.002.10.301.0751.2660.3.3.90.00.00 - Prestar assistência de atenção
Despesa :
3.3.90.30.16.00
Desdobramento :
0.1.02.0002 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde
Recurso :
Objeto:

Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro de preços à
aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, ao longo de 12 (doze) meses, conforme especificações
no ANEXO I do edital e ANEXO III - Minuta da Ata de Registro de Preços.
AQUISIÇÃO DE: 138 FOLHAS EVA LISO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA
REDE MUNICIPAL.
CORES: 46 UN ROSA CLARO, 46 UN BRANCA E 46 UN PRETA.

Observação:

Item
80

Quantidade
138,000

Unid.
FL

Especificação do material
12812 - E.V.A.

Marca

Preço Un.

MAKE

1,0000

Preço Total
138,00

Total Geral:

138,00
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ESTADO DE SANTA CATARINA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARAGUÁ DO SUL

Nr.: 2455/2021

Isidoro Pedri, 120 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - SC
CEP: 89259-590 CNPJ: 14.007.211/0001-60 Telefone: (47) 2106-8400
E-mail: saude.compras01@jaraguadosul.sc.gov.br Site: www.jaraguadosul.

196/2020

Processo Administrativo:
Data do Processo:

09/10/2020

Contrato:

Sem termo

Data da Contratação:

10/12/2020

Data da Solicitação:

13/10/2021
10611

Sequencial do Contrato:

Data de Homologação:
10/12/2020
Modalidade:
Pregão presencial
Página: 1 / 1

Fornecedor:
CPF/CNPJ:
Endereço:
E-mail:

Banco:

MAXIMA ATACADISTA EIRELI ME
Telefone: 4736446300
26.716.048/0001-94
ADOLFO KONDER, SAO RAFAEL - 89295-000, RIO NEGRINHO - SC

comercial@grupomaxima.com.br
licitacoes@grupomaxima.com.br
faturamento@grupomaxima.com.br
001 - Banco do Brasil S.A.
Agencia

1394-3

Conta: 3992-6

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
1500200396 - DIVISÃO ATENÇÃO BÁSICA/MEDICA E ODONTOL.
Organograma:
Condição de Pagamento: Até 30 dias após a entrega total de cada pedido
Máximo de 10 dias consecutivos, após receb. da AF
Prazo de Entrega:
Conforme item 4.3 do Edital
Local de Entrega:
28 - 15.002.10.301.0751.2660.3.3.90.00.00 - Prestar assistência de atenção
Despesa :
3.3.90.30.16.00
Desdobramento :
0.1.02.0002 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde
Recurso :
Objeto:

Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro de preços à
aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, ao longo de 12 (doze) meses, conforme especificações
no ANEXO I do edital e ANEXO III - Minuta da Ata de Registro de Preços.
AQUISIÇÃO DE: 138 FL CARTOLINA LISA PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA
REDE MUNICIPAL.
CORES: 46 BRANCA, 46 ROSA CLARO E 46 MARROM

Observação:

Item
55

Quantidade
138,000

Unid.
FL

Especificação do material
8532 - CARTOLINA

Marca

Preço Un.

Preço Total

ALOFORM

0,4500

62,10

Total Geral:

62,10
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ESTADO DE SANTA CATARINA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARAGUÁ DO SUL

Nr.: 2456/2021

Isidoro Pedri, 120 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - SC
CEP: 89259-590 CNPJ: 14.007.211/0001-60 Telefone: (47) 2106-8400
E-mail: saude.compras01@jaraguadosul.sc.gov.br Site: www.jaraguadosul.

196/2020

Processo Administrativo:
Data do Processo:

09/10/2020

Contrato:

Sem termo

Data da Contratação:

10/12/2020

Data da Solicitação:

13/10/2021
10608

Sequencial do Contrato:

Data de Homologação:
10/12/2020
Modalidade:
Pregão presencial
Página: 1 / 1

Fornecedor: ELMO PAPELARIA LTDA
Telefone: 4832456275
CPF/CNPJ: 03.999.762/0001-31
DORACI GALOTI KEHRIG, Centro, SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC
Endereço:
E-mail:
elmopapelariasc@gmail.com
001 - Banco do Brasil S.A.
2600-X
Banco:
Agencia
Conta: 9263-0
Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
Organograma:

1500200396 - DIVISÃO ATENÇÃO BÁSICA/MEDICA E ODONTOL.
Condição de Pagamento: Até 30 dias após a entrega total de cada pedido
Prazo de Entrega:
Máximo de 10 dias consecutivos, após receb. da AF
Conforme item 4.3 do Edital
Local de Entrega:
28 - 15.002.10.301.0751.2660.3.3.90.00.00 - Prestar assistência de atenção
Despesa :
3.3.90.30.16.00
Desdobramento :
0.1.02.0002 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde
Recurso :
Objeto:

Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro de preços à
aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, ao longo de 12 (doze) meses, conforme especificações
no ANEXO I do edital e ANEXO III - Minuta da Ata de Registro de Preços.
AQUISIÇÃO DE: 56 PCT BALÃO C/50 UN E 92 FOLHAS DE E.V.A. COM GLITTER PARA USO
NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL.

Observação:

CORES:
BALÃO - 13 BRANCA, 20 ROSA CLARO (BEBÊ) E 23 ROSA ESCURO
EVA COM GLITTER - 46 ROSA CLARO E 46 ROSA ESCURO

Item

Quantidade

Unid.

10

56,000

PCT

82

92,000

FL

Especificação do material

Marca

Preço Un.

JOY

3,7200

208,32

HAITI

3,8100

350,52

Total Geral:

558,84

12596 - BALÃO
27999 - E.V.A. - COM GLITTER

Preço Total

____________________________________
Assinatura do Responsável
Jaraguá do Sul/SC
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ESTADO DE SANTA CATARINA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARAGUÁ DO SUL

Nr.: 2457/2021

Isidoro Pedri, 120 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - SC
CEP: 89259-590 CNPJ: 14.007.211/0001-60 Telefone: (47) 2106-8400
E-mail: saude.compras01@jaraguadosul.sc.gov.br Site: www.jaraguadosul.

196/2020

Processo Administrativo:
Data do Processo:

09/10/2020

Contrato:

Sem termo

Data da Contratação:

10/12/2020

Data da Solicitação:

13/10/2021
10610

Sequencial do Contrato:

Data de Homologação:
10/12/2020
Modalidade:
Pregão presencial
Página: 1 / 1

Fornecedor: PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA ME
Telefone: 4733730580
CPF/CNPJ: 19.032.430/0001-13
João Francisco Lyra, AMIZADE - 89270-000, GUARAMIRIM - SC
Endereço:
E-mail:
printsulatacadista@gmail.com
104 - Caixa Econômica
1074-0
Banco:
Agencia
Conta: 2264-1
Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
Organograma:

1500200396 - DIVISÃO ATENÇÃO BÁSICA/MEDICA E ODONTOL.
Condição de Pagamento: Até 30 dias após a entrega total de cada pedido
Prazo de Entrega:
Máximo de 10 dias consecutivos, após receb. da AF
Conforme item 4.3 do Edital
Local de Entrega:
28 - 15.002.10.301.0751.2660.3.3.90.00.00 - Prestar assistência de atenção
Despesa :
3.3.90.30.16.00
Desdobramento :
0.1.02.0002 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde
Recurso :
Objeto:

Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro de preços à
aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, ao longo de 12 (doze) meses, conforme especificações
no ANEXO I do edital e ANEXO III - Minuta da Ata de Registro de Preços.
AQUISIÇÃO DE: 23 UN PINCEL ATÔMICO E 69 UN COLA GLITTER PARA USO NAS
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL.
CORES:
PINCEL ATÔMICO - 23 COR PRETA
COLA GLITTER - 23 COR ROSA, 23 COR BRANCA E 23 COR VERDE FOLHA

Observação:

Item

Quantidade

Unid.

Especificação do material

69

69,000

UN

10976 - COLA C/ GLITTER 35gr

187

23,000

UN

8552 - PINCEL ATÔMICO

Marca

Preço Un.

ACRILEX

2,2500

155,25

NEOMUNDI

1,2000

27,60

Total Geral:

Preço Total

182,85

____________________________________
Assinatura do Responsável
Jaraguá do Sul/SC
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TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

Publicação Nº 3358831

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

AUTOS JUDICIAIS Nº 0306591-89.2016.8.24.0036
PROCESSO ADMISTRATIVO Nº 410/2021
O MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL, pessoa jurídica de direito público, inscrito no
CNPJ sob o nº 83.102.459/0001-23, com sede governamental na Rua Walter
Marquardt nº 1111, por seu Procurador-Geral, Benedito Carlos Noronha, in fine
assinado, mandato ex lege, conforme art. 84 da LOM 1 , doravante denominado
COMPROMITENTE, e do outro,
MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o nº 84.708.478/0001-60, com sede na Rua Jaguaruna, nº 147, Bairro
Centro, Joinville/SC, CEP: 89201-450, neste ato representada por seu Procurador, Pe.
Fernando Maico Barauna, brasileiro, religioso, inscrito no CPF nº 060.351.499-52,
instrumento procuratório e substabelecimento(s) em anexo, doravante denominada
COMPROMISSÁRIA, para na forma da lei, celebrar o presente
COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
Que visa pôr fim a situação contenciosa na aplicação do direito público em relação a
multa decorrente do Auto de Infração nº 1405/2014, bem como obter da
COMPROMISSÁRIA garantia de adequação da sua conduta a legislação municipal
pertinente a proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico, artístico e natural
sob sua titularidade no Município de Jaraguá do Sul, com base nas considerações
adiante expostas:
1

Art. 84 A Procuradoria-Geral do Município é a instituição que diretamente representa o Município, judicial e
extrajudicialmente, cabendo-lhe, ainda, nos termos de lei especial, que dispuser sobre sua organização e
funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento do Poder Executivo, e, privativamente, a
execução da dívida ativa de natureza tributária e não-tributária. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica
nº 3/2015).
Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/lei-organica-jaragua-do-sul-sc>. Acesso em 15 fev de 2019.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

I – DAS CONSIDERAÇÕES
CONSIDERANDO a aplicação de multa pelo Setor do Patrimônio Histórico Cultural do
Município de Jaraguá do Sul em decorrência dos atos praticados pela
COMPROMISSÁRIA, que, em tese, contrariaram as Leis Municipais nº 1.184/1988 e
nº 1854/1994 e que foram evidenciados no Auto de Infração nº 1405/2014;
CONSIDERANDO a situação contenciosa que se instaurou em relação a aplicação
de referidas normas de direito público ao caso concreto, sendo o Auto de Infração nº
1405/2014 impugnado na Ação Anulatória nº 0306591-89.2016.8.24.0036, bem como
na Execução Fiscal nº 0305661-71.2016.8.24.0036;
CONSIDERANDO o disposto no art. 26 da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942), o qual faculta a Administração Pública celebrar
compromisso com os interessados com o objetivo de eliminar situação contenciosa
na aplicação do direito público, quando presentes razões de relevante interesse geral;
CONSIDERANDO, por outro lado, a redação do § 6º do artigo 5º da Lei Federal nº
7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública), o qual legitima o Município a tomar dos
interessados compromisso de ajustamento de sua conduta, com medidas
compensatórias, no caso de dano ou ameaça a bens e direitos de valor artístico,
estético, histórico, turístico e paisagístico;
CONSIDERANDO que a COMPROMISSÁRIA se trata de instituição sem fins
lucrativos que exerce importante papel social perante a comunidade local e de
parceria com o Município de Jaraguá do Sul, inclusive com a doação de diversos
imóveis para a instalação de aparelhos públicos, conforme evidenciado no processo
administrativo nº 410/2021, podendo ainda a exigência na íntegra da multa aplicada
pela Administração Pública inviabilizar a continuidade destes relevantes trabalhos em
favor da coletividade;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

FIRMA-SE o presente, o qual será submetido a homologação do Poder Judiciário nos
autos da ação anulatória nº 0306591-89.2016.8.24.0036 para que surta os seus
jurídicos e legais efeitos, a fim de que sejam cumpridas as disposições nas cláusulas
que seguem.
II – OBJETO
O presente compromisso objetiva a extinção da multa aplicada no Auto de Infração nº
1405/2014, a qual é objeto da Execução Fiscal nº 0305661-71.2016.8.24.0036 (CDA
nº 47989/2016) e tem origem em conduta de representantes da COMPROMISSÁRIA
que demoliram a antiga casa paroquial sem a obtenção de alvará para tanto e ainda
desrespeitando o embargo da obra realizado pela fiscalização do Município e da
Fundação Cultural.
III – DAS CLÁUSULAS
CLÁUSULA PRIMEIRA – A COMPROMISSÁRIA compromete-se a:
a) realizar, no prazo de 30 (trinta) dias, após a homologação do presente acordo nos
autos da ação anulatória nº 0306591-89.2016.8.24.0036, o depósito de medida
compensatória no valor de R$ 157.805,14 (cento e cinquenta e sete mil oitocentos e
cinco reais e quatorze centavos) na conta bancária do Fundo Municipal de
Preservação do Patrimônio Histórico, Arquitetônico, Cultural, Arqueológico, Artístico e
Natural – FUMPHAAN, conforme dados abaixo indicados, o que deverá ser
comprovado nos autos da ação judicial dentro do mesmo prazo:
Município de Jaraguá do Sul – SC.
CNPJ nº 83.102.459/0001-23.
Banco: Caixa Econômica Federal - 104
Agência: 2707-3.
Conta Corrente: 06.00071008-1.
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b) Cumprir fielmente todas as obrigações legais pertinentes a proteção do patrimônio
histórico, cultural, arqueológico, artístico e natural sob sua titularidade no Município
de Jaraguá do Sul, em especial, o disposto nos artigos 15, 21, 22 e 23 da Lei Municipal
nº 1854/1994, quanto a conservação dos mesmos;
c) Cumprir fielmente todas as obrigações impostas pelo Código de Obras do Município
(Lei Municipal nº 1184/1988), não executando qualquer construção, acréscimo,
modificação, reforma ou demolição neste Município sem prévia aprovação de projeto
e licenciamento expedido pelo Órgão Administrativo Competente, quando a lei assim
exigir;
CLÁUSULA SEGUNDA – Compete ao COMPROMITENTE, após o depósito da
medida compensatória prevista na CLÁUSULA PRIMEIRA, alínea “a”, promover a
imediata baixa da multa aplicada no Auto de Infração nº 1405/2014, e
concomitantemente requerer a extinção da Execução Fiscal nº 030566171.2016.8.24.0036 (CDA nº 47989/2016).
CLÁUSULA TERCEIRA – a Revogação, total ou parcial, de quaisquer das normas
legais referidas neste Termo de Compromisso de ajustamento de conduta, sem
prejuízo de outras, ensejará na obrigação do cumprimento da norma superveniente.
CLÁUSULA QUARTA – O descumprimento de qualquer dos compromissos
assumidos na CLÁUSULA PRIMEIRA, sujeitará a COMPROMISSÁRIA ao pagamento
de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento, sem prejuízo da
expedição de outros autos de infração e aplicação de multas nos termos da legislação
pertinente, sempre que cabível.
CLÁUSULA QUINTA – Fica eleito o foro da Comarca de Jaraguá do Sul para dirimir
quaisquer dúvidas ou litígios sobre a questão do objeto deste Termo.
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CLÁUSULA SEXTA – Os compromissos assumidos no presente termo possuem
validade de 5 (cinco) anos, contados da sua homologação.
CLÁUSULA SÉTIMA – A fiscalização quanto a observância dos compromissos
assumidos no presente termo de ajustamento de conduta ficará a cargo dos órgãos
do Município já incumbidos da fiscalização do cumprimento das Leis Municipais nº
1.184/1988 e nº 1854/1994. A celebração do presente termo não impede o Município
de Jaraguá do Sul de realizar novas fiscalizações e expedir outros autos de infração
sempre que cabível.
CLÁUSULA OITAVA – O presente TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO
DE CONDUTA é firmado com base no art. 5º, § 6º, da Lei Federal nº 7.347/85 e art.
26 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942),
e será submetido a homologação do Poder Judiciário nos autos da ação anulatória nº
0306591-89.2016.8.24.0036, o que lhe confere natureza de Título Executivo Judicial.
CLÁUSULA NONA – Nos autos da ação anulatória nº 0306591-89.2016.8.24.0036,
as custas processuais finais, se houver, ficarão a encargo do Autor e cada parte arcará
com os honorários de seus respectivos procuradores.
CLÁUSULA DÉCIMA – Os procuradores das Partes renunciam de forma expressa e
irretratável a eventuais verbas relativas a honorários sucumbenciais, não sendo
devido qualquer valor a este título nos autos da ação anulatória nº 030659189.2016.8.24.0036 e da execução fiscal nº 0305661-71.2016.8.24.0036.
IV – DOS PEDIDOS JUDICIAIS
As partes declaram que, em razão da composição alcançada neste termo, não
possuem interesse recursal, desistindo desde logo dos recursos e incidentes
decorrentes do presente litígio, bem como do prazo de recurso contra a r. Decisão que
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homologar o presente acordo, de forma a permitir que produza seus efeitos tão logo
publicada.
Face ao exposto, requer a V. Exa. a homologação do presente acordo para que surta
seus efeitos legais e jurídicos, requerendo a extinção do presente feito, em
conformidade com o artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil, arquivando-se,
oportunamente.

Jaraguá do Sul/SC, 02 de julho de 2021.

BENEDITO CARLOS
NORONHA

Assinado de forma digital por
BENEDITO CARLOS NORONHA
Dados: 2021.07.07 12:22:12 -03'00'

BENEDITO CARLOS NORONHA
Procurador-Geral do Município
OAB/SC 21.944

de forma digital por
FERNANDO MAICO Assinado
FERNANDO MAICO
BARAUNA:0603514 BARAUNA:06035149952
Dados: 2021.07.05 10:31:04
9952
-03'00'

CELIA CELINA
GASCHO
CASSULI:3091014
5920

Assinado de forma digital
por CELIA CELINA GASCHO
CASSULI:30910145920
Dados: 2021.07.02 15:32:28
-03'00'

MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE

CÉLIA CELINA GASCHO CASSULI

CNPJ nº 84.708.478/0001-60

Advogada

Por seu representante Pe. Fernando Maico
Barauna

OAB/SC 3436-B
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Câmara Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2021 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Publicação Nº 3359497

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 77427B6F2B359FD18A7D388F98F16D8959AD3BA7

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Tendo analisado o julgamento do Pregão nº 12/2021 e examinado todos os documentos integrantes das propostas apresentadas, constatei
total regularidade no procedimento como nas decisões apresentadas. Isto posto, HOMOLOGO a Ata de Abertura e Julgamento, determinando que seja dado ciência aos participantes do Certame do Resultado da Licitação.
VENCEDOR: BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ- 11.472.411/0001-04
Valor Total Homologado: R$ 6.708,50 (Seis mil, setecentos e oito reais e cinquenta centavos) Estimado.
VENCEDOR: SANTA RITA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.
CNPJ- 36.260.828/0001-26
Valor Total Homologado: R$ 18.845,85 (Dezoito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)
VENCEDOR: VILLA PAPEIS LTDA ME
CNPJ- 11.346.166/0001-80
Valor Total Homologado: R$ 3.481,25 (Três mil , quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos)
VENCEDOR: CARTTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ- 8.125.895/0001-63
Valor Total Homologado: R$ 2.889,40 (Dois mil , oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos) Estimado.
VENCEDOR: MP COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ- 30.510.775/0001-78
Valor Total Homologado: R$ 7.480,60 (Sete mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta centavos) Estimado.
Jaraguá do Sul, 20 de outubro de 2021.
Onésimo José Sell
Presidente
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Jardinópolis
Prefeitura
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO N° 66/2021 PROCESSO LICITATÓRIO N° 97/2021

Publicação Nº 3358917

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F8872C1E3C46538918AC4E2989F10DD477FDEB84

Estado de Santa Catarina
Município de Jardinópolis – SC
Fundo Municipal de Saúde
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Adm. Nº 97/2021.
PREGÃO PRESENCIAL NORMAL Nº 66/2021.
Tipo: Menor preço – POR LOTE.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE HOSPITAIS ESPECIALIZADOS E/OU GERAL PARA POSSÍVEL REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
DE ALTA COMPLEXIDADE INCLUINDO CONSULTAS NAS MESMAS ÁREAS, PARA ATENDIMENTO DA LISTA DE PACIENTES NA LISTA DE
ESPERA, RESIDENTES DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS - SC
O Município de Jardinópolis – SC, através do Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público que houve alterações no edital
do processo licitatório supracitado. A data de abertura dos envelopes de Proposta e Habilitação, permanece inalterada.
O Edital retificado e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: pelo SITE www.jardinopolis.sc.gov.br ou jardinopolis.atende.net ou Prefeitura de Jardinópolis localizada na Avenida Getúlio Vargas, 815, nos dias úteis, das Segundas à Sextas-feiras,
das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, pelo fone (49) 3337-0004.
Jardinópolis, 20 de outubro de 2021
MAURO FRANCISCO RISSO
PREFEITO MUNICIPAL
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Joaçaba
Prefeitura
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 139/2021/PMJ - TA 15

Publicação Nº 3359326

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2020/PMJ – TA 15
O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, SC, com sede na Avenida XV de Novembro, nº 378, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 82.939.380/0001-99,
por intermédio da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, como órgão gerenciador, representada neste ato pelo Secretário,
Sr. VILSON SARTORI, e a empresa ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BORDIGNON LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 72.123.912/000161, estabelecida na Av. Santa Terezinha 3010 – Bairro Menino Deus, representada neste ato por DOACIR BORDIGNON, portador do RG
nº. 562.669, inscrito no CPF/MF sob o nº. 249.651.629-00, residente e domiciliado em Joaçaba/SC, resolvem celebrar o presente TERMO
ADITIVO à Ata de Registro de Preços nº 139/2020/PMJ, firmada em 28 de dezembro de 2020, proveniente do Processo de Licitação nº
83/2020/PMJ – Edital de Pregão Eletrônico nº 44/2020/MPJ, cujo objeto é aquisição eventual e futura de combustíveis, destinados à manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos da frota municipal e dos órgãos participantes, observando-se o disposto no inciso II, “d”,
do art. 65 da Lei 8.666/93.
Este instrumento tem por objeto alterar o preço do item 1 fornecedor registrado, a fim de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro
entre as partes, passando o valor a vigorar conforme discriminado a seguir, a contar do dia 21 de outubro de 2021:
ITEM

QTDE

UN

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

VALOR UNITÁRIO
INICIAL R$

VALOR UNITÁRIO
REVISADO R$

1

130.000

LTO

GASOLINA COMUM (litro)

Shell

3,93

5,67

Joaçaba/SC, 20 de outubro de 2021
MUNICÍPIO DE JOAÇABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA
VILSON SARTORI - Secretário
DOACIR BORDIGNON
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BORDIGNON LTDA
Testemunhas:
1. ______________________
2. ______________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2021/PMJ - TA 01

Publicação Nº 3358923

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2021/PMJ – TA 01
O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, SC, com sede administrativa na Avenida XV de Novembro, 378, centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
82.939.380/0001-99, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA e AGRICULTURA, como órgão gerenciador, representada neste ato por seu Secretário, Sr. VILSON SARTORI, e a empresa JEAN RODRIGO GALERA, inscrita no CNPJ sob nº 36.904.988/000160, estabelecida na Rua Frederico Ozana, nº 277, Erechim/RS, representada neste ato por JEAN RODRIGO GALERA, portador do RG nº
2103479271, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.650.010-83, residente e domiciliado em Erechim/RS, resolvem celebrar o presente TERMO
ADITIVO à Ata de Registro de Preços 77/2021/PMJ, firmada em 25/07/2021, originada do Processo de Licitação nº 44/2021/PMJ - Pregão
Eletrônico nº 15/2021/PMJ, cujo objeto é o registro de preços para a aquisição eventual e futura de EPI’s, para utilização dos funcionários
de diferentes setores da Prefeitura Municipal de Joaçaba., observando-se o disposto no inciso II, “d”, do art. 65 da Lei 8.666/93.
Este instrumento tem por objeto alterar o preço do item 26 do fornecedor registrado, a fim de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro
entre as partes, passa o valor a vigorar conforme discriminado a seguir, a contar do dia 19 de outubro de 2021:
ITEM

QUANT

UN

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

VALOR INICIAL R$

26

900

par

Luva de vaqueta - cano curto com reforço interno
na palma - com Certificado de Aprovação emitido
pelo Ministério do Trabalho (CA).

Schmitz

10,95

VALOR
ATUALIZADO R$
12,53

Joaçaba, 18 de outubro 2021.
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MUNICÍPIO DE JOAÇABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA
VILSON SARTORI- Secretário
JEAN RODRIGO GALERA
Testemunhas:
1. _____________________
2. ______________________

AUDIENCIA PUBLICA LOA 2022

Publicação Nº 3358799

EDITAL AUDIÊNCIA PÚBLICA
O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao princípio da transparência da gestão fiscal do município,
neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Dioclésio Ragnini, convida a comunidade em geral para participarem da AUDIÊNCIA PÚBLICA de
apresentação e discussão da proposta de LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA do exercício de 2022, que acontecerá no dia 27 de outubro de
2021, às 16:00 horas, nas dependências da Câmara de Vereadores de Joaçaba, localizado na Rua Tiradentes, nº 872, Centro.
Joaçaba (SC), 20 de outubro de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
Prefeito

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE FOMENTO Nº 05/2021/PMJ

Publicação Nº 3359858

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE FOMENTO Nº 05/2021/PMJ
O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n.º 82.939.380/0001-99, com sede administrativa na
Av. XV de Novembro, n.º 378, centro, representada neste ato por seu Prefeito, Sr DIOCLÉSIO RAGNINI;
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOAÇABA - APAE, pessoa jurídica, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ n°
82.780.396/0001-00, com sede na Rua Amiano Pozzobom, n. 190, Nossa Senhora de Lourdes, nesta cidade de Joaçaba (SC), neste ato
representada por seu Presidente, Sra. ANDREA MANTOVANI BONATO;
OBJETO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE FOMENTO Nº 05/2021/PMJ CELEBRADO EM 20 DE OUTUBRO DE 2021, O QUAL AS PARTES ADITAM A CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS: “Fica acrescido em R$30.000,00 (trinta mil reais) no valor total a ser
repassado pelo Município de Joaçaba à OSC, que serão divididos em duas parcelas iguais, com os vencimentos de acordo com o Plano de
Trabalho vigente, para fins de transporte dos educandos com deficiência intelectual e múltiplas e acompanhante, no perímetro urbano do
Município de Joaçaba (SC)”.
JOAÇABA(SC), 20 DE OUTUBRO DE 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA
ANDREA MANTOVANI BONATO
PRESIDENTE

PE 37/2021/PMJ
MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC)
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 73/2021/PMJ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2021/PMJ

Publicação Nº 3359892
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3790BDCDFB5B38E562D64073C4B58BE4B9522AA9

Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de solução informatizada para análise e aprovação de projetos on-line,
sem limite se usuários, contando com serviços de implantação, treinamento, manutenção, suporte, customização e infraestrutura na nuvem,
visando a modernização do sistema de aprovação de projetos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e a integração com
o sistema da Prefeitura e as demais secretarias envolvidas, de acordo com as especificações no Termo de Referência (Anexo I) deste edital.
Forma de Julgamento: MENOR PREÇO – POR ITEM. Data e horário de abertura da sessão: 05/11/2021 às 13h30 através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Data de apresentação da proposta: até o dia 05/11/2021. Horário limite: 13h20. O edital está disponível no
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Setor de Compras e Licitações da Prefeitura de Joaçaba, situado na Av. XV de Novembro, 378 - Centro - Joaçaba, em dias úteis, de segunda
a sexta-feira, no horário das 13h às 19h, e nos sites www.joacaba.sc.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Quaisquer informações
poderão ser solicitadas junto ao endereço citado acima, pelo telefone (49) 3527-8828 ou pelo e-mail comprasjba@yahoo.com.br.
Joaçaba, 20 de outubro de 2021.
MUNICÍPIO DE JOAÇABA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO
JORGE LUIZ DRESCH – Secretário

PE 45/2021/PMJ
MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC)
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 86/2021/PMJ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021/PMJ

Publicação Nº 3359893
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8D20C32CE5582BCCB8657F9113322BD29E926312

Objeto: Registro de Preços visando eventuais requisições futuras de impressos gráficos de pequeno, médio e grande porte, nos sistemas
offset, impressão digital e/ou serigrafia, destinados a atender as demandas da Prefeitura de Joaçaba e suas secretarias. Forma de Julgamento: MENOR PREÇO – POR ITEM Data e horário de abertura da sessão: 08/11/2021 às 13h30 através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Data de apresentação da proposta: até o dia 08/11/2021. Horário limite: 13h20. O edital está disponível no Setor de Compras e
Licitações da Prefeitura de Joaçaba, situado na Av. XV de Novembro, 378 - Centro - Joaçaba, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, no
horário das 13h às 19h, e nos sites www.joacaba.sc.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Quaisquer informações poderão ser
solicitadas junto ao endereço citado acima, pelo telefone (49) 3527-8828 ou pelo e-mail comprasjba@yahoo.com.br.
Joaçaba, 20 de outubro de 2021.
MUNICÍPIO DE JOAÇABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
MICHEL CARLESSO ÁVILA- Secretário

IMPRES - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Joaçaba
PORTARIA Nº 330 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359373

PORTARIA Nº 330 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
A Diretora-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Joaçaba – IMPRES, no uso de suas atribuições
conferidas pelo art. 79, da Lei Complementar nº 099/2005, de 24 de junho de 2005, e suas alterações, e tendo em vista o que consta do
Requerimento nº 326, de 03 de setembro de 2021, resolve:
Art. 1º. Conceder aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, a ALUIR FLEMMING inscrito no CPF sob o
nº 564.036.669-91, portador do RG nº 1.707.669, inscrito no PASEP sob o nº 120.26662.47-0, ocupante do cargo de Oficial Técnico, lotado
na Diretoria Técnica, do quadro efetivo do Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto - SIMAE, matrícula funcional nº 16, nos termos do art.
41-A da Lei Complementar nº 99/2005 c/c art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.
Art. 2º. Autorizar o pagamento dos proventos de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, em caráter integral, correspondente
a 100% (cem por cento) da última remuneração do servidor.
Parágrafo único. Os proventos serão reajustados nos termos do art. 53 da Lei Complementar nº 99/2005.
Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos para 20 de outubro de 2021.
Joaçaba-SC, 20 de outubro de 2021.
Ivone Zanatta
Diretora Presidente
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SIMAE - Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba
RESUMO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0053/2021 - SIMAE

Publicação Nº 3359502

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0053/2021
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE LABORATÓRIO QUÍMICO, TIPO CLASSE I PROVENIENTE DA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SIMAE; E SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II A
(NÃO INERTES) E II B (INERTES) PROVENIENTES DAS PENEIRAS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO E DA ESTAÇÃO
DE TRATAMENTO DE LODO, LOCALIZADAS EM HERVAL D’OESTE, JOAÇABA E LUZERNA, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL JHL Nº
0047/2021, PROCESSO JHL Nº 0065/2021, PROTOCOLO JHL Nº 0781/2021
Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, o Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba, Herval d’Oeste
e Luzerna, autarquia dos municípios de Joaçaba, Herval d’Oeste e Luzerna/SC, sito na Rua Tiradentes, nº 123, Centro, em Joaçaba/SC,
inscrito no CNPJ sob nº 84.591.890/0001-43, neste ato representado por sua Diretora Presidente Patrícia Callegari Warken, doravante
denominado “SIMAE” e a empresa Cetric Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Industriais e Comerciais de Chapecó Ltda, primeira
classificada, abaixo relacionada, doravante denominada “DETENTORA”, nos termos da Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Municipal nº
2.879/2006, Decreto Municipal nº 4.388/2013, com aplicação subsidiária da Lei n° 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações
posteriores, e demais normas legais federais, estaduais e municipais vigentes, celebram a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, originada do Processo de Licitação JHL nº 0065/2021, Pregão Presencial JHL nº 0047/2021, homologado em 20/10/2021, mediante termos e
condições que seguem:
DETENTORAS:
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
CNPJ/MF:

Cetric Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Industriais e Comerciais de Chapecó Ltda
Acesso Angelo Baldissera, Ch 20, Km 5, em Chapecó/SC.
04.647.090/0001-68

REPRESENTANTE LEGAL:
CPF:
RG:

Valmir Baldissera
0XX.XXX.XXX-04
3XX.XXX-5

1ª

1. DO OBJETO
1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços visando futura e eventual contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de laboratório químico, tipo Classe I proveniente da Estação de
Tratamento de Água do Simae; e serviços de coleta, transporte e disposição final de resíduos Classe II A (não inertes) e II B (inertes) provenientes das peneiras das estações de tratamento de esgoto sanitário e da estação de tratamento de lodo, localizadas em Herval d’ Oeste,
Joaçaba e Herval d’Oeste, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Edital de Licitação e seus Anexos.
1.2 Os serviços registrados são os seguintes:
Item

1

2

Especificação
Unid.
Contratação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos
de laboratório químico, tipo Classe I. A empresa contratada deverá, quando efetuado
o atendimento, emitir: - Certidão de Disposição Final de Resíduo. Obs.: A coleta dos
KG
resíduos deverá ser realizada pela contratada mediante solicitação do SIMAE, podendo a
coleta da quantidade solicitada ser realizada em duas ou mais etapas, de acordo com a
necessidade do SIMAE.
Contratação de serviço de coleta, transporte e disposição final dos resíduos CLASSE II A
(Não Inertes) e CLASSE II B (Inertes), com características orgânica e inorgânicas para
os seguintes locais:
1 - Material provenientes das peneiras das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) M3
nas cidades de Herval dOeste e Luzerna/SC.
2 - Resíduo gerado na Estação de Tratamento de Lodo (ETL) proveniente da Estação de
Tratamento de Água (ETA) em Joaçaba/SC.

Quantidade

Preço Unitário

Preço Total

500

9,90

4.950,00

1.000

374,00

374.000,00

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das
obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivesse transcrita, os seguintes documentos:
a) Edital do Pregão Presencial nº 0047/2021 e seus anexos;
b) Proposta da(s) Licitante(s);
c) Planilha de lances do Pregão.
3. VIGÊNCIA
3.1 A presente Ata vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados do dia 21 de outubro de 2021.
4. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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4.1 O sistema de registro de preços do SIMAE tem como objetivo manter na entidade o registro de propostas vantajosas e, segundo sua
conveniência, promover as contratações das licitantes vencedoras do Pregão.
4.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultando-se a realização
de licitação específica para o objeto pretendido, sendo assegurada à DETENTORA do registro a preferência na contratação em igualdade de
condições, nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº 8.666/93.
4.3 O SIMAE monitorará, periodicamente os preços dos itens desta Ata, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços
registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos serviços
registrados.
4.3.1 O SIMAE convocará a DETENTORA para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o
preço registrado está acima do preço de mercado. Caso seja frustrada a negociação para redução do preço, a DETENTORA será liberada
do compromisso assumido.
4.3.2 No caso de desequilíbrio econômico-financeiro (preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado, e mantendo-se a diferença
percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta da DETENTORA e aquele vigente no mercado à época do registro
- equação econômico-financeira), sendo frustrada a negociação entre as partes, a DETENTORA poderá ser liberada do compromisso assumido.
4.3.3 Havendo negociação entre as partes, o aumento para recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da licitação, e se houver a
efetiva comprovação do aumento pela DETENTORA (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).
4.3.4 As alterações de preços oriundos da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio econômico-financeiro, serão publicadas na imprensa oficial, sem prejuízo do cumprimento da obrigação contida no art. 15, § 2º, da Lei nº 8.666/93 (publicação trimestral dos preços
registrados).
4.4 A contratação com a DETENTORA será formalizada por instrumento contratual, autorização de compra ou nota de empenho de despesa,
observando-se o disposto no art. 62, da Lei nº 8.666/93.
4.4.1 A DETENTORA poderá ser convocada para assinar Contrato (se esse for o caso), devendo firmá-lo em até 3 (três) dias úteis, contados
do recebimento da notificação (via e-mail ou correio).
4.4.2 A autorização de fornecimento ou o instrumento similar conterá: as especificações e quantidade do bem pretendido; os preços registrados, os quais deverão ser respeitados pela DETENTORA; os prazos para entrega dos bens; o número do processo licitatório; a indicação
da dotação orçamentária que dará cobertura à despesa.
5. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
5.1 A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela DETENTORA enseja a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de
Registro de Preços.
5.2 A DETENTORA será responsável por eventuais danos havidos no objeto, provenientes de negligência, imperícia e/ou imprudência praticados por seus empregados, obrigando-se a substituí-los, ou a indenizar a Administração do prejuízo causado.
5.3 A DETENTORA deverá manter, até o cumprimento final de sua obrigação, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, devendo comunicar imediatamente ao SIMAE qualquer alteração que possa comprometer o objeto contratado.
6. DO ACOMPANHAMENTO
6.1 A gestora dos Contratos e/ou Autorizações de Fornecimento oriundos desta Ata de Registro de Preços é Graciela Pratto, lotado no Setor
de Materiais, Transporte e Patrimônio do Simae, e-mail: licitacao@simae.sc.gov.br, telefone: (49) 3551-8200.
6.2 O fiscal dos Contratos e/ou Autorizações de Fornecimento oriundos desta Ata de Registro de Preços é Washington Luiz Rui Provenssi Papini, Gerente do Setor de Tratamento de Água e Tratatamento de Esgoto do Simae, e-mail: eta@simae.sc.gov.br, telefone: (49) 3551-8200.
7. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO
7.1 Os serviços serão executados parceladamente conforme a necessidade do SIMAE, que procederá a solicitação nas quantidades que lhe
convier, realizada dentro do prazo de contratação.
7.2 Para o Item 01:
7.2.1 A execução do serviço se dará na coleta de um ou dois galões de 20 (vinte) litros cheios, fechados para armazenamento e transporte
e disposição final de resíduos de laboratório Classe I.
7.2.2 O(s) galão(ões) permanecerá(ão) na Estação de Tratamento de Água do Simae, localizada na Av. Caetano Natal Branco, nº 1849,
Bairro Frei Bruno, em Joaçaba/SC.
7.2.3 É de responsabilidade da DETENTORA a retirada do(s) galão(ões) cheio(s) de resíduos.
7.2.4 A retirada do material deverá acontecer de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h30min e 13h30min às 17h30min.
7.2.5 Para a prestação do serviço, a DETENTORA deverá arcar com todos os custos de retirada do(s) galão(ões) do local que se encontra,
transportar e dar destino final do resíduo de forma correta segundo as normas brasileiras aplicáveis, bem como dos custos decorrentes
para o referido transporte, custo com o aterro sanitário, impostos, entre outros recursos necessários para a execução do serviço exigido.
7.2.6 Para cada carga de resíduo retirada da Estação de Tratamento de Água do SIMAE, a DETENTORA deverá, obrigatoriamente, emitir
Certidão de Disposição Final de Resíduo.
7.2.7 Sempre que solicitada a retirada dos resíduos, a DETENTORA deverá atender ao chamado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.
7.3 Para o item 02:
7.3.1 A prestação do serviço se dará mediante o fornecimento de caçambas tipo container, hermeticamente fechadas para armazenamento,
transporte e disposição final de resíduos Classe II A e Classe II B (conforme Norma ABNT NBR 10.004/04) com elevado índice de umidade.
7.3.2 As caçambas tipo container permanecerão acondicionadas nas unidades do SIMAE, dentro dos tanques de contenção existentes no
local.
7.3.3 É de responsabilidade da DETENTORA a retirada dos containers cheios das unidades de tratamento e colocação dos containers novos,
vazios, no mesmo local.
7.3.4 Deverá ser disponibilizado:
a) 04 (quatro) containers para a Estação de Tratamento de Esgoto de Herval d’Oeste, localizada na Rua Francisco Sartori, s/nº, Bairro Nossa Senhora Aparecida, em Herval d’Oeste/SC, sendo 03 (três) containers disposto de modo paralelo no sistema de desareador e 01 (um)
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container na caixa de desague do caminhão limpa fossa;
b) 01 (um) container na Estação de Tratamento de Esgoto de Luzerna, localizada na Rua Vigário Frei João, s/nº, Centro, em Luzerna/SC,
ao lado do sistema de desidratação do lodo;
c) 03 (três) contêiner na Estação de Tratamento de Lodo, localizada na Av. Caetano Natal Branco, nº 1849, Bairro Frei Bruno, em Joaçaba/
SC.
7.3.5 A DETENTORA sempre disponibilizará simultaneamente o mesmo número de containers solicitados pelo SIMAE para serem retirados.
7.3.6 As caçambas tipo containers fornecidos deverão ser entregues em bom estado, limpas e serem estanques, ou seja, não apresentar
furos, tricas ou qualquer sinal de deterioramento que possa provocar o vazamento do resíduo nele contido.
7.3.6.1 Todos os containers deverão possuir tampa do tipo basculante para impedir a exposição do resíduo às intempéries durante o armazenamento e o transporte do resíduo.
7.3.7 Para a prestação do serviço, a DETENTORA deverá arcar com todos os custos de retirada das caçambas do local que se encontra,
transportar e dar o destino final do resíduo de forma correta segundo as normas brasileiras aplicáveis, bem como dos custos decorrentes
para o referido transporte, custo com o aterro sanitário, impostos, caçamba tipo container, entre outros recursos necessários para a execução do serviço exigido.
7.3.8 Para cada carga de resíduo retirada das Estações de Tratamento de Esgoto de Herval d’Oeste e Luzerna e da Estação de Tratamento
de Lodo de Joaçaba, a DETENTORA deverá, obrigatoriamente, emitir Certidão de Disposição Final de Resíduo.
7.3.9 Sempre que solicitada a substituição das caçambas tipo container cheias por outras vazias, a DETENTORA deverá atender ao chamado
para retirada das caçambas tipo container cheias em:
a) no máximo 72 (setenta e duas) horas nas Estações de Tratamento de Esgoto;
b) .no máximo 48 (quarenta e oito) horas na Estação de Tratamento de Lodo.
7.3.10 Os horários para retirada do resíduo das Estações de Tratamento de Esgoto e Estação de Tratamento de Lodo será, obrigatoriamente,
de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h, a menos que seja autorizado outro horário pelo SIMAE.
7.4 Todos os veículos utilizados no transporte deverão atender à legislação ambiental e às normas do Código Brasileiro de Trânsito em vigor.
8. DA FORMA DE PAGAMENTO
8.1 O pagamento será efetivado de acordo com a proposta de preços apresentada pela DETENTORA, observado o que consta nesta Ata de
Registro de Preços, no Edital e seus Anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento.
8.2 O pagamento será:
8.2.1 Efetivado após a execução do item, mediante apresentação das notas fiscais/faturas de serviços que deverão ser emitidas em nome
do Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto, CNPJ 84.591.890/0001-43, ao e-mail nf@simae.sc.gov.br da qual deverá constar o número
desta licitação, acompanhado do número do Empenho emitido pelo SIMAE.
8.2.2 Realizado através do SIMAE, no prazo de 10 (dez) dias úteis, após o atesto do Fiscal, observado o que consta no item 7 desta Ata de
Registro de Preços.
8.2.3 Caso o serviço seja recusado ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da data da
regularização do serviço, ou do documento fiscal, a depender do evento.
8.3 É OBRIGATÓRIO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-e), em substituição às notas impressas 1 e 1 A.
8.4 Nenhum pagamento será efetuado à DETENTORA enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.
8.5 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
8.6 O SIMAE exigirá da DETENTORA, que mantenha atualizadas as Certidões Negativas de Débito com o INSS E FGTS.
8.7 O pagamento será efetuado diretamente através de depósito bancário em Banco indicado pela DETENTORA.
8.8 Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da DETENTORA incluem todos os custos diretos e indiretos
requeridos para prestação dos serviços, constituindo-se na única remuneração devida.
8.9 No eventual atraso de pagamento por parte do SIMAE, a compensação financeira será a atualização ocorrida entre o último dia para
pagamento estabelecido e a data do pagamento efetivamente ocorrido, baseado no INPC-IBGE.
9. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
9.1 As despesas resultantes desta Ata de Registro de Preços ocorrerão à conta de DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS do exercício de 2021,
consignadas no:
ÓRGÃO/UNIDADE: 14.01
FUNÇÃO/PROGRAMA: 17.512.0028
PROJETO/ATIVIDADE: 2.061/2.062
10. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
10.1 Executar os serviços nos prazos máximos estabelecidos no item 7 desta Ata de Registro de Preços, obedecendo rigorosamente às
especificações técnicas dos Anexos I e II do Edital.
10.2 Atender às especificações dos Anexos I e II do Edital e executar de acordo com a demanda apresentada pelo SIMAE, durante a validade
da Ata de Registro de Preços.
10.3 Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no presente Processo Licitatório.
10.4 Responsabilizar-se por qualquer dano pessoal ou material causados ao SIMAE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do objeto. O SIMAE ficará alheio à relação jurídica que se estabelecer entre a DETENTORA e os terceiros eventualmente prejudicados por tais danos.
10.5 Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do objeto.
11. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO SIMAE
11.1 Tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório.
11.2 Manter pessoas ou constituir Comissão Especial designada pelo Diretor Presidente do SIMAE, visando à fiscalização da execução do
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Contrato e desta Ata de Registro de Preços.
11.3 Efetuar o pagamento à DETENTORA, de acordo com o item 8 desta Ata de Registro de Preços.
11.4 Conceder revisões contratuais toda vez que se verificar alterações no equilíbrio econômico-financeiro inicialmente estabelecido, mediante requerimento formal protocolado pela DETENTORA, devidamente instruído, com a comprovação do aumento dos custos.
11.5 Emitir, através do Setor de Materiais, Transporte e Patrimônio, Autorização de Fornecimento/Empenho para a execução dos itens objeto
da presente Ata de Registro de Preços.
11.6 Providenciar a publicação desta Ata de Registro de Preços, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.
12. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DA FORNECEDORA
12.1 O registro da DETENTORA poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento
da notificação, nas seguintes hipóteses:
I – Pelo SIMAE:
a) quando a empresa descumprir as exigências do Edital ou da respectiva Ata;
b) quando a empresa, injustificadamente, deixar de firmar o Contrato decorrente do registro de preços;
c) quando a empresa der causa a rescisão administrativa de Contrato decorrente de registro de preços, por um dos motivos elencados no
art. 78 e seus incisos da Lei nº 8.666/93;
d) quando não aceitar abaixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
e) por razões de interesse público devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei nº 8.666/93.
II – A pedido da DETENTORA, em virtude de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento
da ata.
12.2 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e
informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro.
13. DAS SANÇÕES
13.1 As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à DETENTORA, garantida a prévia defesa, são as previstas na Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, no Pregão e nesta Ata de Registro de Preços.
13.2 Penalidades que poderão ser cominadas, individual ou cumulativamente, à DETENTORA:
I – Advertência, que será aplicada:
a) no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, por culpa exclusiva da DETENTORA;
b) nas ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços do SIMAE, a seu critério, desde que não caiba a
aplicação de sanção mais grave;
II – Multa, que será deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou judicialmente, correspondente a:
a) 5% (cinco por cento) do valor máximo estabelecido para a licitação, pela recusa em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis;
b) 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia útil de atraso na execução do serviço, cuja aplicação será sobre o valor total do Empenho em
que ocorreu o atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do Empenho;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Empenho, no caso da DETENTORA não executar os serviços, desatender às condições estipuladas ou pedir a rescisão da Ata de Registro de Preços, calculada sobre o total ou a parte inadimplente;
III – Impedimento, de acordo com o art. 7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002: a DETENTORA, sem prejuízo das demais cominações
legais e contratuais, ficará impedida de licitar e contratar com o SIMAE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, na hipótese de:
a) recusar-se a assinar o Contrato ou a receber o Empenho, quando enviado por e-mail, dentro do prazo de validade da proposta;
b) deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria os requisitos de habilitação;
c) apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme registrado em ata, ou demonstrado em procedimento administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do certame;
d) retardar a execução do certame por conduta reprovável da licitante, registrada em ata;
e) não manter a proposta após a adjudicação;
f) desistir de lance verbal realizado na fase de competição;
g) comportar-se de modo inidôneo durante a realização do certame, registrado em ata;
h) fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame;
i) falhar ou fraudar a execução do Contrato;
j) descumprir as obrigações decorrentes do Contrato;
k) ser considerada tecnicamente incapaz de fornecer o objeto do Contrato.
IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade (nas mesmas hipóteses previstas para o impedimento, sempre que julgar a necessidade de aplicação de penalidade mais grave).
13.3 As sanções de advertência, de impedimento de licitar e contratar com o SIMAE e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar
com a Administração Pública poderão ser aplicadas à DETENTORA juntamente com a de multa.
13.4 Na aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, o SIMAE considerará, motivadamente, a gravidade da falta,
seus efeitos, bem como os antecedentes da DETENTORA, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da
DETENTORA, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei nº 8.666/93.
13.5 O SIMAE observará a boa-fé da DETENTORA e as circunstâncias atenuantes e agravantes em que a infração foi praticada. Assim, a Administração poderá deixar de aplicar a penalidade ou mesmo substituí-la por sanção mais branda, desde que a irregularidade seja corrigida
no prazo fixado e não tenha causado prejuízo ao SIMAE ou a terceiros.
13.6 A reincidência da sanção de advertência, ensejará a aplicação de penalidade de suspensão.
13.7 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à DETENTORA.
13.7.1 Se o valor a ser pago à DETENTORA não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica essa obrigada a recolher a importância devida
no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
13.7.2 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela DETENTORA ao SIMAE, esse será encaminhado para inscrição
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em dívida ativa.
13.7.3 O não pagamento da multa implicará na aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com o SIMAE.
13.8 As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da DETENTORA e, quando a empresa for declarada inidônea, no Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS).
13.9 Nenhum pagamento será realizado à DETENTORA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta
em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
14. DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 Elegem as partes contratantes o foro da cidade de Joaçaba/SC, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
14.2 E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em 02 (duas) vias de igual teor, para todos
os efeitos de direito.
Joaçaba/SC,20 de outubro de 2021.
Patrícia Callegari Warken Valmir Baldissera
Diretora-Presidente Representante Legal
Testemunhas:
André Luiz Sauer Eduarda Bortoli
Diretor Técnico Gerente SMTP

RESUMO CONTRATO JHL 0114/2021 - SIMAE

Publicação Nº 3358907

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
JOAÇABA-HERVAL D´OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0114/2021
PREGÃO PRESENCIAL JHL 0043/2021
PROCESSO 0060/2021
PROTOCOLO Nº 0711/2021
Data: 20/10/2021
Objeto: Contratação de empresa para execução de entrada de energia em alta tensão, subestação aérea potência 75 kva, incluindo o projeto aprovado junto a concessionária e todos os materiais necessários para a construção e instalação da cabine, QD com disjuntores para o
ramais de carga, postes e cabeamento de distribuição 3x70 +70 mm²
Contratado: KLEIN & BOESING SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
Valor: R$ 115.500,00 (cento e quinze mil e quinhentos reais).
Órgão/Unidade: 14.01
Função/Programa: 17.512.0028
Projeto/Atividade: 2.062
Prazo de vigência: 21/10/2021 a 20/06/2022
Patrícia Callegari Warken- Diretora-Presidente
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HOMOLOGAÇÃO PR 0041/2021 - SIMAE

Publicação Nº 3358426
Página: 1 / 3

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREGÃO PRESENCIAL

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA
CNPJ:
84.591.890/0001-43
Endereço: Rua Tiradentes, 123 - Centro
CEP:
89600-000 - Joaçaba

Nr.: 41/2021

Telefone: (49) 3551-8200

Processo Adm.:

57/2021

Data do Processo:

17/08/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 10.520/02, e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela
Comissão de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:

57/2021
41/2021 - PR
Pregão presencial
20/10/2021
Contratação de empresa para fornecimento e instalação de portão metálico para o
RAP 12.

Participante: VENDRAMINI & CIA LTDA
Item

Especificação

1

Portão metálico (4,75 x 2,00m) - O portão deverá ser construido a partir de 1,000
um quadro principal com dimensões de 4,75 x 2,00 metros (largura x altura)
em tubo galvanizado de DNR 1 ½”. No interior do quadro principal deverá ser
fixado três tubos de mesmo diâmetro, para servir de reforço, sendo um ao
centro no sentido horizontal (dividindo o quadro principal de dois quadros
menores), e outros dois posicionados em diagonal, um para cada quadro
menor, partindo dos cantos externos inferiores até os cantos internos
superiores, (ao centro do quadro principal), conforme desenho em anexo.
Todas as conexões serão realizadas por meio de solda elétrica. O
preenchimento do quadro principal do portão será feito em tela tipo Otis,
malha 5, arame n.º 10, soldada em quadro de cantoneira com abas iguais de
1” x 3/16” (aba x espessura) com reforços internos, e após será fixado ao
portão por meio de solda elétrica. O portão deverá possuir fecho e
dispositivo para cadeado adequados e devidamente dimensionados. O
fechamento do portão se dará com a fixação de um perfil “U”, com dimensão
interna que permita o encaixe do quadro principal do portão, no pilar do canto
esquerdo do alinhamento frontal do terreno por meio de parafusos do tipo
rosca soberba e buchas com dimensão mínima de 10 milímetros de diâmetro
e comprimento mínimo de 75 milímetros. Ao longo de sua extensão deverão
ser colocados seis linhas de parafusos equidistantes.
Este portão será do tipo de correr, devendo ser fixado no alinhamento frontal
do terreno. Sua abertura se dará por meio de roldanas fixadas em suportes
devidamente soldados na parte inferior do quadro principal do portão, as
quais devem rodar sobre um trinho metálico que será fixado em viga a ser
construída para tal finalidade. (a contratata fornecerá o trilho com
chumbadores equidistantes de metro em metro, com comprimento total de
9,50 metros. A fixação do trilho será de responsabilidade do Simae). No tubo
superior do quadro principal do portão será fixado um dispositivo que servirá
de guia e também de fixação do portão. Este disposituvo deverá deslizar por
um segundo dispositivo que ficará fixado no pilar lado direito do terreno por
meio de parafusos do tipo rosca soberba e buchas com dimensões mínima
de 10 milímetros de diâmetro e comprimento mínimo de 75 milímetros.
Todas as peças, descritas neste item, que compõem o conjunto portão,
deverão ser devidamente preparadas (lixadas e lavadas) para posterior
aplicação de fundo preparador e tinta à base de esmalte sintético na cor azul
piso (tom semelhante ao costado do
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Página: 2 / 3
reservatório), com no mínimo 3 demãos.
Item

Especificação

2

Guarda-corpo metálico tubular (modular – 2,00 x 1,10m) - Confecionar e 1,000
instalar guarda-corpo modular em estrutura metálica em toda a extensão
dos muros divisores de nível do terreno no pátio do RAP 12, bem como ao
redor do poço do barrilete de saída do reservatório em aço vitrificado (fotos
ilustrativas 1 a 4).
O guarda-corpo será confeccionado por módulos com a seguinte
característica: Arco principal (pilares e barra superior horizontal)
confecnionado em aço ASTM A36 tubular de seção circular, com diâmetro de
42,2mm e espessura de parede com 2,65mm. Como fechamento será
utilizado 5 barras de ASTM A36 tubular de seção circular, com diâmetro de
26,7mm e espessura de parede com 2,25mm posicionadas na horizontal
com espaçamento livre entre barras de 15 cm, iniciando com realção a
geratriz inferior da barra horizontal do arco principal. A ligação entre os
elementos metálicos se dará por meio de solda elétrica. Como os tubos de
fechamento serão soldados sobre a face frontal dos pilares, deverão ter suas
extremidades fechadas por meio de tarugos ou tampas plasticas, devendo
ficarem devidamente fixadas.
Para fixar a estrutura metálica (guarda-corpo) ao muro, na base de cada pilar
será confeccionado um suporte em L a partir de barra de aço ASTM A36
chata com seção de 50x5mm (conforme desenho).
A fixação dos respectivos módulos ao muro serão com espaçamento entre si
de 10 cm, por meio de parafusos tipo parabout com bitola de 5/16” (3
parafusos por pilar).
Para a confecção dos modulos para os muros laterais, o contratado deverá
verificar a inclinação do mesmo, pois, a construção do módulo deverá ser
com pilares posicionados na vertical e os tubos horizontais PARALELOS
com o topo do muro existente.
Finalizado a confecção dos modulos metálicos de guarda-corpo, estes
deverão ter toda superfície devidamante limpa (isenta de gordura, gracha, ...)
para receber a aplicação de fundo preparador (zarcão) e acabamento com
no mínimo 3 demãos de tinta esmalte na cor AMARELO SEGURANÇA.
Na lateral direita do poço, deverá ser confeccionado junto ao guarda-corpo,
um portão com mesmas características e dimensão mínima de 60 cm de
largura, tendo o seu fechamento no pilar fixado junto ao muro, possibilitando
assim, acessar ao interior do poço.
Para permitir a descida ao fundo do poço, deverá ser confeccionada uma
escada tipo marinheiro com dimensões de 2,50 m de comprimento e 60 cm
de largura. Deverá ser utilizado cantoneiras de abas iguais de 1 ¼” x 3/16”
de espessura e tubos de aço carbono com dimensões de 26,7mm” e
espessura mínima de 2,25mm, que serão fixados por processo de solda
elétrica as cantoneiras com espaçamento de 18 cm entre si. A fixação da
escada à parede do poço será com parafusos e buchas tipo M10, devendo a
escada ficar 15 cm afastada da parede, para tal serão confeccionados
suportes em cantoneiras com as devidas dimensões.
Verificar detalhes para instalação da escada no desenho 4.

ASSINADO DIGITALMENTE

Qtd.

Unidade

Valor Unitário

Valor Total

26.100,00

26.100,00

Total do Participante:

33.300,00

PC

www.diariomunicipal.sc.gov.br
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Joaçaba, 20/10/2021

OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA URBANO

Descrição da Despesa

33.300,00

R$ 33.300,00

Valor Estimado

DIRETORA PRESIDENTE

PATRICIA CALLEGARI WARKEN

14.001.17.512.0028.2061.4.4.90.00.00

Dotação

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

Total Geral:
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HOMOLOGAÇÃO PR 0043/2021 - SIMAE

Publicação Nº 3358458
Página: 1 / 1

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREGÃO PRESENCIAL

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA
CNPJ:
84.591.890/0001-43
Endereço: Rua Tiradentes, 123 - Centro
CEP:
89600-000 - Joaçaba

Nr.: 43/2021

Telefone: (49) 3551-8200

Processo Adm.:

60/2021

Data do Processo:

18/08/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 10.520/02, e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela
Comissão de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:

60/2021
43/2021 - PR
Pregão presencial
20/10/2021
Contratação de empresa para a execução de entrada de energia em alta tensão.

Participante: KLEIN & BOESING SERVICE INSTALACOES ELETRICAS LTDA
Item

Especificação

1

Contratação de empresa para a execução de entrada de energia em alta 1,000
tensão, subestação aérea potência 75 KVA, incluindo o projeto aprovado
junto a concessionária e todos os materiais necessários para a construção e
instalação da cabine, QD com disjuntores para o ramais de carga, postes e
cabeamento de distribuição 3x70 +70 mm². A subestação será construída
Estação de Tratamento de Esgoto em terreno de propriedade do SIMAE na
Rua Francisco Sartori, Herval d’Oeste SC. - Contratação de empresa para a
execução de entrada de energia em alta tensão, subestação aérea potência
75 KVA, incluindo o projeto aprovado junto a concessionária e todos os
materiais necessários para a construção e instalação da cabine, QD com
disjuntores para o ramais de carga, postes e cabeamento de distribuição
3x70 +70 mm².
A subestação será construída Estação de Tratamento de Esgoto em terreno
de propriedade do SIMAE na Rua Francisco Sartori, Herval d’Oeste SC.
O fornecimento do Transformador de 75 KVA, 25KV para 380/220V será feito
pelo SIMAE.
Conforme termo de referência.

Qtd.

Unidade

Valor Unitário

Valor Total

115.500,00

115.500,00

Total do Participante:

115.500,00

SVÇ

Total Geral:

115.500,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa
OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO

Dotação

Valor Estimado

14.001.17.512.0028.2062.4.4.90.00.00

R$ 158.992,00

Joaçaba, 20/10/2021

PATRICIA CALLEGARI WARKEN
DIRETORA PRESIDENTE

ASSINADO DIGITALMENTE
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HOMOLOGAÇÃO PR 0047/2021 - SIMAE

Publicação Nº 3359077
Página: 1 / 2

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREGÃO PRESENCIAL

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA
CNPJ:
84.591.890/0001-43
Endereço: Rua Tiradentes, 123 - Centro
CEP:
89600-000 - Joaçaba

Nr.: 47/2021

Telefone: (49) 3551-8200

Processo Adm.:

65/2021

Data do Processo:

09/09/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 10.520/02, e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela
Comissão de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:

65/2021
47/2021 - PR
Pregão presencial
20/10/2021
Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para prestação de
serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos.

Participante: "CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, INDS E COMS DE CHAPECO LTDA"
Item

Especificação

Valor Unitário

Valor Total

1

Coleta, transporte,tratamento e disposição final de resíduos - 500,000
Contratação
de
serviço
de
coleta,
transporte,
tratamento
e
disposição final de resíduos de laboratório químico, tipo Classe I.
A empresa contratada deverá, quando efetuado o atendimento,
emitir:
Certidão de Disposição Final de Resíduo.
Obs.: A coleta
dos resíduos deverá ser realizada pela contratada mediante
solicitação do SIMAE, podendo a coleta da quantidade solicitada ser
realizada em duas ou mais etapas, de acordo com a necessidade do

Qtd.

Unidade
KG

9,90

4.950,00

2

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE - 1.000,0
Contratação de serviço de coleta, transporte e disposição final dos resíduos
CLASSE II A (Não Inertes) e CLASSE II B (Inertes), com características
orgânica e inorgânicas para os seguintes locais:
1 - Material provenientes das peneiras das Estações de Tratamento de
Esgoto (ETE’s) nas cidades de Herval d’Oeste e Luzerna/SC.
2 - Resíduo gerado na Estação de Tratamento de Lodo (ETL) proveniente
da Estação de Tratamento de Água (ETA) em Joaçaba/SC.

M3

374,00

374.000,00

Total do Participante:

378.950,00

Total Geral:

378.950,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa
OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO

Dotação

Valor Estimado

14.001.17.512.0028.2062.3.3.90.00.00

R$ 380.000,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa
OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA URBANO

Dotação

Valor Estimado

14.001.17.512.0028.2061.3.3.90.00.00

R$ 5.125,00
Página: 2 / 2

Joaçaba, 20/10/2021

PATRICIA CALLEGARI WARKEN
DIRETORA PRESIDENTE
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Jupiá
Prefeitura
PORTARIA Nº 342/21 DE 20/10/2021

Publicação Nº 3358309

PORTARIA N.º 342/21 de 20/10/2021.
DISPÕE SOBRE A LOTAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE EXERCÍCIO A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ, Prefeito Municipal de Jupiá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e em conformidade
com o que estabelece o Art. 74, inciso V e XXV, da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art.1.º - ATRIBUIR, a partir desta data a servidora municipal LUCIANA MASSOLA, o exercício de suas funções como Auxiliar de Manutenção
e Conservação, 40 horas semanais, na Secretaria de Administração e Fazenda.
Art.2.º - Para cobertura das despesas decorrentes da aplicação da presente portaria serão utilizados recursos consignados no orçamento
vigente.
Art. 3.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Município de Jupiá SC, 20 de outubro de 2021.
VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ
Prefeito Municipal
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Lages
Prefeitura
COMUNICADO - REF PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO PARTICIPATIVA PAVILAGES

Publicação Nº 3359689

COMUNICADO
O MUNICÍPIO DE LAGES, através da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC, torna público para conhecimento de todos, de acordo com as Disposições deste Edital nos conforme termos das Leis Municipal
nº 4093/2015 e 4509/2021 artigo 8º, Decreto 15.007/2015 de 01 de Julho de 2015. Comunica que os projetos e orçamentos com todos
os custos por metro quadrado da Rua Miguel de Oliveira estão disponível no site da Prefeitura Municipal de Lages, para que as empresas
cadastradas no programa de pavimentação participativa Pavilages, tenham acesso a documentação que servirá de base para elaboração de
propostas de valores e condições para execução da via que deverá ser apresentado aos moradores.
Da retirada da documentação: https://www.lages.sc.gov.br/editais-e-chamamentos
Lages, 21 de outubro de 2021.
Antônio César Alves de Arruda
Secretário da Administração e Fazenda

DECRETO Nº 19.356/2021

Publicação Nº 3359540

DECRETO Nº 19.356, de 18 de outubro de 2021.
Altera o Decreto nº 18.134, de 17.08.2020 que nomeou membros para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA,
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGES, no uso da competência privativa que lhe confere o art. 94 da Lei Orgânica do Município e de acordo
com a Lei Complementar nº 257 de 19.04.2006,
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear os membros abaixo relacionados, para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA,
alterando o Decreto nº 18.134, 17.08.2020, conforme segue:
Representantes sociedade civil:
I. Associação de Deficientes Visuais do Planalto Serrano – ADEVIPS
...
Suplente: Elen Cristian Guedes de Oliveira (em substituição à Gislainy Benthien Oliveira Balduino)
...
V. Associação Serrana dos Deficientes Físicos - ASDF
Titular: Giselle Cocodai Cabral (em substituição à Vanilda Antunes Correa)
Suplente: Vanilda Antunes Correa (em substituição à Giselle Coscodai Cabral)
...
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Lages, 18 de outubro de 2021; 255o ano da Fundação e 161o a Emancipação.
Antonio Ceron
Prefeito

LEI Nº 4527/2021

Publicação Nº 3359495

LEI Nº 4527
De 20 de outubro de 2021.
Autoriza o Chefe do Poder Executivo a realizar Concessão de Direito Real de Uso de imóvel componente do patrimônio do município de
Lages ao Cisama e dá outras providências.
Faço saber a todos os habitantes do Município de Lages, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte,
LEI :
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Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o direito real de uso gratuito de parte do imóvel pertencente ao patrimônio
público municipal, medindo 3.108,56m²(três mil, cento e oito metros e cinquenta e seis decímetros quadrados), localizado no Loteamento
Novo Sul, Lote 11, Bairro Ferrovia, constante da Matrícula nº 8.173, do 4º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Lages, ao Consórcio
Intermunicipal Serra Catarinense – CISAMA, pessoa jurídica de direito público interno.
§ 1º. A concessão de que trata esta lei, será destinada à instalação de uma Usina de Asfalto com gestão associada pelos Municípios consorciados ao CISAMA.
§ 2º. Caberá ao beneficiado com a concessão, a promoção e execução das ações necessárias à implantação da Usina.
Art. 2º. A administração municipal poderá modificar e revogar unilateralmente a concessão autorizada por esta Lei, independente de notificação judicial ou extrajudicial, quando o uso se tornar incompatível com a afetação do bem ou se revelar contrário ao interesse público.
Art. 3º. A concessionária fica proibida de transferir a terceiros quaisquer direitos adquiridos com a presente concessão de uso, sendo vedada
a alienação do imóvel.
Art. 4º. É vedado à concessionária oferecer o imóvel como garantia de dívida ou obrigação de qualquer natureza.
Art. 5º. O desvio de finalidade ou a inobservância de qualquer dispositivo desta Lei resultará na retomada do imóvel, independente de
notificação judicial ou extrajudicial.
Art. 6º. O prazo da concessão de direito real de uso por esta Lei autorizada é fixado em 20 (vinte) anos, podendo ser renovado, formalmente, entre as partes.
Parágrafo único. Findas as razões da concessão antes do término do prazo previsto no “caput” deste artigo, o imóvel será restituído, inclusive as benfeitorias eventualmente construídas que se incorporarão ao patrimônio do Município.
Art. 7º. A concessionária disporá do prazo de 3 (três) anos para dar início à utilização do imóvel nas finalidades previstas, sob pena de
reversão.
Art. 8º. As partes poderão firmar contrato subsidiário a esta Lei.
Art. 9º. A conservação, zelo e segurança do imóvel constituem obrigação permanente da concessionária.
Art. 10. A concessionária responderá por sua ação ou omissão se causar prejuízos a terceiros durante a concessão.
Art. 11. Fica revogado o inciso XII do artigo 1º da Lei nº. 4393 de 13 de dezembro de 2019.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Lages, 20 de outubro de 2021. 255º ano da Fundação e 161º da Emancipação.
Antonio Ceron
Prefeito
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Laguna
Prefeitura
AVISO DE JUSTIFICATIVA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 12/2021 - PML
JUSTIFICATIVA PARA A DISPENSA DE LICITAÇÃO

Publicação Nº 3359787

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 045C118CFD26B32CD807A159F8063F50380362CD

Considerando, que na Administração Pública em regra todas as contrações deve ser precedidas de processos licitatórios, no entanto, a Lei
n°. 8.666/93, em seu artigo 24, V, trata da dispensa de licitação no caso de não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas.
Considerando, que a contratação direta não pressupõe a inobservância dos princípios administrativos, nem, tampouco, caracteriza uma livre
atuação da Administração, uma vez que há um procedimento administrativo de dispensa de processo de licitação que antecede a contratação, possibilitando também tratamento igualitário a conforme realizado no edital de chamada pública nº. 002/2021 - PML, conforme fora
publicado e realizado previamente pela Procuradoria Geral.
O MUNICÍPIO DE LAGUNA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº. 82.928.706/0001-82, com sede a Rua Colombo Machado Salles, n°. 145, Centro, Laguna/SC, representada no presente instrumento pelo Senhor Prefeito SAMIR AHMAD, vem por meio desta,
tornar público que está realizando dispensa de processo de licitação em conformidade com o artigo 24, V, da Lei Federal nº. 8.666/93, que
tem como objeto a melhor oferta financeira pela aquisição do contrato de concessão de uso à título oneroso, para fins comercial, de “box”
no Mercado Público de Laguna, localizado na Avenida Colombo Machado Salles, Centro.
A formalização do contrato com a empresa Leonardo Poletto, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 43.760.926/000198, com endereço na Rua Tenente Tito Castro, nº. 656, bairro Navegantes, CEP: 88790-000, Laguna/SC, neste ato representada por Leonardo Poletto, inscrito no CPF sob o nº. 680.023.940-20, se justifica uma vez que a mesma compareceu e preencheu os requisitos indicados no
edital de chamada pública nº. 002/2021 - PML, cumprindo ainda os demais requisitos contidos no artigo 24, V, da Lei Federal nº. 8.666/93,
sendo também a que apresentou a melhor oferta para concessão de uso do “box” nº. 12, ou seja, R$ 20.272,50 (vinte mil duzentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos).
Cabe ressaltar que a dispensa de processo de licitação terá vigência de 20 (vinte) anos, conforme estabelecido no edital de chamada pública
nº. 002/2021 - PML.
Considerando, que o artigo 26, parágrafo único da Lei nº. 8.666/93 estabelece as condições formais para a composição do processo de dispensa de licitação – razão da escolha do fornecedor ou executante e justificativa do preço – ainda que dispensada a justificativa de dispensa
para o presente caso, de acordo com o caput do mesmo artigo supramencionado, o qual achamos por bem transcrever:
“Art. 26. [...]
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:
[...]
II – razão da escolha do fornecedor ou executante;
III – justificativa do preço;
[...]”
Por fim, caberá à autoridade competente revogar ou anular esse procedimento, no todo ou em parte, nos termos do artigo 49 da Lei nº.
8.666/93, sendo que para dirimir quaisquer questões que por ventura venham surgir com a execução do presente procedimento licitatório,
fica eleito o Foro da Comarca de Laguna/SC, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Laguna, 19 de outubro de 2021.
SAMIR AHMAD
Prefeito Municipal

AVISO DE JUSTIFICATIVA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 13/2021 - PML
JUSTIFICATIVA PARA A DISPENSA DE LICITAÇÃO

Publicação Nº 3359740

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9F52C4371CA15CF77F402C9E750E6E22FB87C5CD

Considerando, que na Administração Pública em regra todas as contrações deve ser precedidas de processos licitatórios, no entanto, a Lei
n°. 8.666/93, em seu artigo 24, V, trata da dispensa de licitação no caso de não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas.
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Considerando, que a contratação direta não pressupõe a inobservância dos princípios administrativos, nem, tampouco, caracteriza uma livre
atuação da Administração, uma vez que há um procedimento administrativo de dispensa de processo de licitação que antecede a contratação, possibilitando também tratamento igualitário a conforme realizado no edital de chamada pública nº. 002/2021 - PML, conforme fora
publicado e realizado previamente pela Procuradoria Geral.
O MUNICÍPIO DE LAGUNA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº. 82.928.706/0001-82, com sede a Rua Colombo Machado Salles, n°. 145, Centro, Laguna/SC, representada no presente instrumento pelo Senhor Prefeito SAMIR AHMAD, vem por meio desta,
tornar público que está realizando dispensa de processo de licitação em conformidade com o artigo 24, V, da Lei Federal nº. 8.666/93, que
tem como objeto a melhor oferta financeira pela aquisição do contrato de concessão de uso à título oneroso, para fins comercial, de “box”
no Mercado Público de Laguna, localizado na Avenida Colombo Machado Salles, Centro.
A formalização do contrato com a empresa Mariah de Andrade Alves, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº.
43.651.035/0001-01, com endereço na Rua Juiz Erwin Rubi Peressoni Teixeira, nº. 474, bairro Mar Grosso, CEP: 88790-000, Laguna/SC,
neste ato representada por Mariah de Andrade Alves, inscrita no CPF sob o nº. 090.716.859-00, se justifica uma vez que a mesma compareceu e preencheu os requisitos indicados no edital de chamada pública nº. 002/2021 - PML, cumprindo ainda os demais requisitos contidos
no artigo 24, V, da Lei Federal nº. 8.666/93, sendo também a que apresentou a melhor oferta para concessão de uso do “box” nº. 04, ou
seja, R$ 28.203,00 (vinte e oito mil e duzentos e três reais).
Cabe ressaltar que a dispensa de processo de licitação terá vigência de 20 (vinte) anos, conforme estabelecido no edital de chamada pública
nº. 002/2021 - PML.
Considerando, que o artigo 26, parágrafo único da Lei nº. 8.666/93 estabelece as condições formais para a composição do processo de dispensa de licitação – razão da escolha do fornecedor ou executante e justificativa do preço – ainda que dispensada a justificativa de dispensa
para o presente caso, de acordo com o caput do mesmo artigo supramencionado, o qual achamos por bem transcrever:
“Art. 26. [...]
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:
[...]
II – razão da escolha do fornecedor ou executante;
III – justificativa do preço;
[...]”
Por fim, caberá à autoridade competente revogar ou anular esse procedimento, no todo ou em parte, nos termos do artigo 49 da Lei nº.
8.666/93, sendo que para dirimir quaisquer questões que por ventura venham surgir com a execução do presente procedimento licitatório,
fica eleito o Foro da Comarca de Laguna/SC, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Laguna, 19 de outubro de 2021.
SAMIR AHMAD
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 06/2021 - FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 06/2021 – FMS

Publicação Nº 3359327

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DD72A83C9CF8F07EFC164CA561B132555235F8E4

O MUNICÍPIO DE LAGUNA, de conformidade com que estabelece a lei 10.520/02 e alterações, torna público que fará realizar Processo Licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, pelo critério menor preço por item para registro de preço para Contratação de pessoa jurídica
prestadora de serviços de Equoterapia a pessoas com deficiência ou pessoas com mobilidade reduzida, que tenham no mínimo 1 (um) fisioterapeuta devidamente registrado no conselho da classe e que tenha certificado pela Associação Nacional de Equoterapia – ANDE – BRASIL,
1 (um) equitador ou guia devidamente certificado em curso de equitação e 2 (dois) cavalos treinados para a prática de equitação, no dia 05
de Novembro de 2021 as 9:00 horas. Informações e documentação encontram-se à disposição, conforme edital disponível no portal www.
laguna.sc.gov.br, ou solicitação ao e-mail pmlcompras34@gmail.com, telefone (48) 3644.0832 ou na sede, sito à Av. Colombo Machado
Salles – 145 – centro - Laguna SC, das 13:00 às 19:00 horas.
Laguna, 20 de Outubro de 2021.
SAMIR AHMAD
PREFEITO MUNICIPAL
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Publicação Nº 3359870
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4185526906AE10271051EDBEC96D8C3ABFEF6F42

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 15/2021 - PML
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
CONTRATADA: D7 EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
ADITIVO: Fica prorrogada a vigência do Contrato nº. 015/2021 – PML até o dia 15/12/2021, conforme processo administrativo n°.
0125.0007039/2021.
DATA: 14 DE OUTUBBRO DE 2021

EXTRATO CONTRATOS 18 - MERCADO PÚBLICO - BOX 3
EXTRATO CONTRATOS 18

Publicação Nº 3359126

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E0B16CE30BB0A04DFAB0F4B5FF9A91A6CE214B7C

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE USO ONEROSO nº. 049/2021 – PML
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
CONCESSSIONÁRIA: DESTAK LANCHES LTDA – ME – CNPJ 85.XXX.XXX/XXX-91
OBJETO: O espaço público objeto desta Concessão de Uso à título oneroso, acima identificado, destina-se, exclusivamente, à explorar
comercialmente com o ramo de atividade visando o preparo e venda de petisco em geral e consumo local de bebidas alcoólicas ou não;
incluindo produtos de origem orgânica, sem lactose ou de outro derivado animal e sem glúten; facultada a degustação “in loco”. Proibida
a venda de sorvetes e picolés, nos termo do anexo VIII, sendo, portanto, terminantemente vedado seu uso para qualquer outro fim, sem
prévia e expressa autorização do Município.
VIGÊNCIA: A vigência da Presente Concessão de Uso será de 20 (vinte) anos, a contar da sua assinatura, encerrando-se no primeiro dia
útil após o término deste prazo.
PREÇO: O valor total deste contrato é de 152.500,00 (cento e cinquenta e dois mil e quinhentos reais).
DATA: 06 DE OUTUBRO DE 2021.

EXTRATO CONTRATOS 19 - MERCADO PÚBLICO - BOX 5
EXTRATO CONTRATOS 19

Publicação Nº 3359198

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 63949C3ED44AB0BDECC133066FFC6E34191DA7F3

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE USO ONEROSO nº. 050/2021 – PML
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
CONCESSSIONÁRIA: ANAMA GASTRONOMIA, COMÉRCIO E TREINAMENTO LTDA – CNPJ 30.XXX.XXX/XXXX-33
OBJETO: O espaço público objeto desta Concessão de Uso à título oneroso, acima identificado, destina-se, exclusivamente, à explorar
comercialmente com o ramo de atividade visando o preparo e venda de petisco em geral e consumo local de bebidas alcoólicas ou não;
incluindo produtos de origem orgânica, sem lactose ou de outro derivado animal e sem glúten; facultada a degustação “in loco”. Proibida
a venda de sorvetes e picolés, nos termo do anexo VIII, sendo, portanto, terminantemente vedado seu uso para qualquer outro fim, sem
prévia e expressa autorização do Município.
VIGÊNCIA: A vigência da Presente Concessão de Uso será de 20 (vinte) anos, a contar da sua assinatura, encerrando-se no primeiro dia
útil após o término deste prazo.
PREÇO: O valor total deste contrato é de R$ 58.598,99 (cinquenta e oito mil quinhentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos).
DATA: 06 DE OUTUBRO DE 2021.

EXTRATO CONTRATOS 20 - MERCADO PÚBLICO - BOX 6
EXTRATO CONTRATOS 20

Publicação Nº 3359515

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 94715C60CD5D61422F21EA90B45355CE44BCD9C9

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE USO ONEROSO nº. 051/2021 – PML
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
CONCESSSIONÁRIA: JONAS TADEU SARTORI – CNPJ 15.XXX.XXX/XXXX-44
OBJETO: O espaço público objeto desta Concessão de Uso à título oneroso, acima identificado, destina-se, exclusivamente, à explorar comercialmente com o ramo de atividade visando o comércio varejista de produtos de leite e derivados tais como: manteiga, creme de leite,
iogurtes e coalhadas ainda frios, conservas e embutidos bem como todo tempero e quaisquer especiarias, nos termos do anexo VIII, sendo,
portanto, terminantemente vedado seu uso para qualquer outro fim, sem prévia e expressa autorização do Município.
VIGÊNCIA: A vigência da Presente Concessão de Uso será de 20 (vinte) anos, a contar da sua assinatura, encerrando-se no primeiro dia
útil após o término deste prazo.
PREÇO: O valor total deste contrato é de R$ R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais).
DATA: 06 DE OUTUBRO DE 2021.
ASSINADO DIGITALMENTE
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Publicação Nº 3359548

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1CC79B423FFA243DA71D10BDDEAA5AEF940DE1A8

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE USO ONEROSO nº. 052/2021 – PML
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
CONCESSSIONÁRIA: VINICIUS MULLER BRATTI – CNPJ 23.XXX.XXX./XXXX-82
OBJETO: O espaço público objeto desta Concessão de Uso à título oneroso, acima identificado, destina-se, exclusivamente, à explorar
comercialmente com o ramo de atividade visando o preparo e venda de petisco em geral e consumo local de bebidas alcoólicas ou não;
incluindo produtos de origem orgânica, sem lactose ou de outro derivado animal e sem glúten; facultada a degustação “in loco”. Proibida
a venda de sorvetes e picolés, nos termo do anexo VIII, sendo, portanto, terminantemente vedado seu uso para qualquer outro fim, sem
prévia e expressa autorização do Município.
VIGÊNCIA: A vigência da Presente Concessão de Uso será de 20 (vinte) anos, a contar da sua assinatura, encerrando-se no primeiro dia
útil após o término deste prazo.
PREÇO: O valor total deste contrato é de R$ R$ R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais).
DATA: 06 DE OUTUBRO DE 2021.

EXTRATO CONTRATOS 22 - MERCADO PÚBLICO - BOX 8
EXTRATO CONTRATOS 22

Publicação Nº 3359592

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 94715C60CD5D61422F21EA90B45355CE44BCD9C9

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE USO ONEROSO nº. 053/2021– PML
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
CONCESSSIONÁRIA: DOLCI FREDDO SORVETES ARTESANAIS – CNPJ 30.XXX.XXX/XXXX-29
OBJETO: O espaço público objeto desta Concessão de Uso à título oneroso, acima identificado, destina-se, exclusivamente, à explorar
comercialmente com o ramo de atividade visando o comércio de sorvetes e picolés artesanais de combinação técnica, envolvendo o balanceamento de ingredientes; temperatura do congelamento e textura, podendo ser à base de leite ou água. Este serviço de alimentação é
para consumo no local, com venda ou não de bebidas não alcoólicas, saladas de frutas, churros, crepes, pipocas. Algodão doce e análogos.
Vedada comercialização de bebidas alcoólicas e salgados fritos ou assados, nos termo do anexo VIII, sendo, portanto, terminantemente
vedado seu uso para qualquer outro fim, sem prévia e expressa autorização do Município.
VIGÊNCIA: A vigência da Presente Concessão de Uso será de 20 (vinte) anos, a contar da sua assinatura, encerrando-se no primeiro dia
útil após o término deste prazo.
PREÇO: O valor total deste contrato é de R$ R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).
DATA: 06 DE OUTUBRO DE 2021.
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Lajeado Grande
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 070/2021 - DISPENSA Nº 035/2021

Publicação Nº 3358708

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D8F8272B087AEF57CF0609B944A4C737B3607E9A

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº 070/2021
EDITAL: Dispensa de Licitação para Compras e Serviços nº 035/2021
OBJETO: Contratação de empresa para regulamentação da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021, em todos os seus aspectos formais e materiais, com carga horária mínima de 200 horas remotas e presenciais, além de atendimento ilimitado via telefone, WhatsApp, e-mail, entre
outros.
Fornecedor: Lúmina Consultoria e Serviços Integrados Ltda.
Vigência: 20/10/2021 até 31/12/2021.
Valor estimado: R$12.250,00 (doze mil, duzentos e cinquenta reais).
Lajeado Grande (SC), 20 de outubro de 2021.
Anderson Elias Bianchi
Prefeito Municipal

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2021

Publicação Nº 3359168

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE - EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Ata de Registro de Preços n° 018/2021
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de hora máquina com mini escavadeira hidráulica sobre esteiras, para abertura de valas nas localidades de Linha Santin e Nardino, objetivando a distribuição de água nessas
comunidades para amenizar os efeitos da estiagem e atender as necessidades das Secretarias de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio
Ambiente e Transportes, Obras e Serviços Urbanos de Lajeado Grande.
EMPRESAS REGISTRADAS

ITENS REGISTRADOS

XAXIENSE INSTALAÇÕES E ESCAVAÇÕES LTDA

1e2

Valor Total da Ata: R$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais).
Vigência do Registro de Preço: 20/10/2021 a 20/10/2022.
Licitação: Processo de Licitação nº 063/2021 - Pregão Presencial para Registro de Preços 028/2021.
Lajeado Grande/SC, 20 de outubro de 2021.
ANDERSON ELIAS BIANCHI
Prefeito Municipal.

EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 047/2021

Publicação Nº 3358422

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8B6A949A851BCAF2F793A51916FFEA52676AE77A

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DELAJEADO GRANDE
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 047/2021
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE
CONTRATADO: LESS WASTE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de assessoria e consultoria para implementação do Programa de
Conscientização e Responsabilidade Socioambiental no município de Lajeado Grande.
Valor estimado do Termo: R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais).
Vigência: 20/10/2021 até 31/12/2021.
Lajeado Grande/SC, 20 de outubro de 2021.
Anderson Elias Bianchi
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3358897

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 66846C4CAAD5CBD7458A07AAB379ECFC39DA8C84

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DELAJEADO GRANDE
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2021
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE
CONTRATADO: LUMINA CONSULTORIA E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA.
Objeto: Contratação de empresa para regulamentação da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021, em todos os seus aspectos formais e materiais,
com carga horária mínima de 200 horas remotas e presenciais, além de atendimento ilimitado via telefone, WhatsApp, e-mail, entre outros.
Valor estimado do Termo: R$ 12.250,00 (doze mil, duzentos e cinquenta reais).
Vigência: 20/10/2021 até 31/12/2021.
Lajeado Grande/SC, 20 de outubro de 2021.
Anderson Elias Bianchi
Prefeito Municipal
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HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 070

Publicação Nº 3358722
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8F8696811305405FA951A467323CF4B4976898A8
Página: 1 / 1

ESTADO DE SANTA CATARINA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE
CNPJ:
95.993.077/0001-16
Endereço: Rua Vitória., 503 - Centro
CEP:
89828-000 - Lajeado Grande

Nr.: 35/2021
Telefone: (49) 3355-0012

Processo Adm.:

70/2021

Data do Processo:

20/10/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:

70/2021
35/2021 - DL
Dispensa de licitação
20/10/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGULAMENTAÇÃO DA LEI 14.133 DE 01
DE ABRIL DE 2021, EM TODOS OS SEUS ASPECTOS FORMAIS E MATERIAIS,
COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 200 HORAS REMOTAS E PRESENCIAIS, ALÉM
DE ATENDIMENTO ILIMITADO VIA TELEFONE, WHATSAPP, E-MAIL, ENTRE
OUTROS.

Participante: LUMINA CONSULTORIA E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
Item

Especificação

1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGULAMENTAÇÃO DA LEI 14.133 1,000
DE 01 DE ABRIL DE 2021, EM TODOS OS SEUS ASPECTOS FORMAIS E
MATERIAIS, COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 200 HORAS REMOTAS
E PRESENCIAIS, ALÉM DE ATENDIMENTO ILIMITADO VIA TELEFONE,
WHATSAPP, E-MAIL, ENTRE OUTROS. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA REGULAMENTAÇÃO DA LEI 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, EM
TODOS OS SEUS ASPECTOS FORMAIS E MATERIAIS, COM CARGA
HORÁRIA MÍNIMA DE 200 HORAS REMOTAS E PRESENCIAIS, ALÉM DE
ATENDIMENTO ILIMITADO VIA TELEFONE, WHATSAPP, E-MAIL, ENTRE
OUTROS.

Qtd.

Unidade

Valor Unitário

Valor Total

12.250,00

12.250,00

Total do Participante:

12.250,00

UNI

Total Geral:

12.250,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa
Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice

Dotação

Valor Estimado

02.001.04.122.0401.2003.3.3.90.00.00

R$ 12.250,00

Lajeado Grande, 20/10/2021
de forma digital por ANDERSON
ANDERSON ELIAS Assinado
ELIAS BIANCHI:06627976986
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
ou=20181735000176, ou=Presencial,
BIANCHI:066279769 v5,
ou=Certificado PF A1, cn=ANDERSON ELIAS
BIANCHI:06627976986
86
Dados: 2021.10.20 13:03:06 -03'00'

ANDERSON ELIAS BIANCHI
PREFEITO
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Lauro Muller
Prefeitura
DECRETO N° 284/2021

Publicação Nº 3358911

DECRETO Nº 284/2021
CONVOCA CANDIDATO APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PELO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SAIONARA CORREA DE CARVALHO BORA, PREFEITA MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER - SC,no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a homologação do resultado final do Concurso Público n° 001 e 004, publicado no dia 08 de Junho de 2016 no Diário Oficial dos
Municípios e prorrogado em 25/05/2018;
Considerando que a convocação trata-se exclusivamente para substituição de servidor efetivo exonerado do cargo do Quadro de funcionários em 22/05/2020 e desde então a vaga não foi suprida;
Considerando que a função desempenhada pelo servidor ora exonerado é de suma importância para a população cuja demanda do município é elevada para o único profissional existente no quadro de servidores da Prefeitura;
DECRETA:
Art. 1° - Fica CONVOCADO candidato aprovado no Concurso Público – Edital n° 004/2016, citado abaixo, para comparecer pessoalmente
ou por procurador, munido do instrumento de Procuração Pública no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Lauro
Müller, localizado na Rua Walter Veterlli, n° 239 – Centro, Lauro Müller/SC, a partir da data da publicação pelo período de até 15 (quinze)
dias, no horário de 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min:
• Cargo: FARMACÊUTICO
- TAIANI HOFFMANN ANTUNES
Art. 2° - Após a apresentação de toda a documentação, o candidato considerado apto será nomeado e empossado no cargo respectivo
através de Portaria, devendo o servidor empossado no cargo público entrar em efetivo exercício na data da nomeação.
Art. 3° - Se o candidato não tomar posse no cargo, a Portaria de Nomeação será revogada, ficando caracterizada a desistência do candidato.
Art. 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º -Revogam-se as disposições em contrário.
LAURO MÜLLER, 18 DE OUTUBRO DE 2021.
SAIONARA CORREA DE CARVALHO BORA
Prefeita Municipal
Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.
JOSÉ ARTUR FERNANDES
Sec. Administração, Fina. e Planej.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/PMLM/2021

Publicação Nº 3358577

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DB881BC58F41DADA27C0378FD8EED3321DBC00E8

PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/PMLM/2021
Data e horário da sessão de abertura: 05/11/2021 às 09h00min.
Local: Prefeitura Municipal de Lauro Muller/SC, situado na Rua Valter Veterlly, 239, Centro, do Município de Lauro Muller - SC.
Objeto: A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresas do ramo pertinente para o fornecimento de materiais para a realização da festividade de Natal no Município de Lauro Muller/SC.
Edital: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras e Licitações de
Lauro Muller, no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas, ou pelo telefone (48) 3464.3122, através do endereço eletrônico
compraselicitacaopmlm@gmail.com edisponível em www.lauromuller.sc.gov.br.
Lauro Muller/SC, 20 de outubro de 2021.
Diezom Silva da Luz
Pregoeiro
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CONTRATO Nº 059/FHHL/2021

Contrato nº 059/FHHL/2021.

Publicação Nº 3358867

TERMO DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TÉCNICOS QUE ENTRE SI FAZEM
DE UM LADO FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE LAURO
MULLER E DO OUTRO RAMON MARTINS DE
MEDEIROS, NOS TERMOS DA LEI Nº8.666 DE
21/06/93.

CLÁUSULA PRIMEIRA - PREÂMBULO
1.1. CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE LAURO MULLER, com nome
fantasia de FUNDAÇÃO HOSPITALAR HENRIQUE LAGE, inscrita no CNPJ/MF
nº 27.611.852/0001-71 com sede na Rua Padre Hercílio Capeller, Cairú,
Lauro Muller-SC, neste ato representado pela Sra. Regina Ramos
Antunes, Diretora Geral, ora denominado CONTRATANTE.
1.2. CONTRATADA:
RAMON MARTINS DE MEDEIROS, estabelecida na Rua
Henrique Lage, n° 725, Sumaré, Lauro Muller/SC, CEP 88880-000,
inscrito no RG n° 531.6275 e CPF n° 065.086.979-60, ora denominada
CONTRATADO.
1.3. ADJUDICAÇÃO: O presente contrato decorre da COMPRA DIRETA n°
85/2021, por meio da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO n° 257/2021,
homologado pela decisão do dia 30/08/2021, nos termos das Leis
Federais 8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações posteriores seus
regulamentos e demais normas incidentes, fica justo e contratado o
seguinte:
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. Contratação de pessoa física para execução de serviços técnicos
de regularização da edificação, no atendimento das demandas da
Fundação Hospitalar Henrique Lage, do Município de Lauro Muller,
conforme especificações a seguir.
ITEM
1
TOTAL

DESCRIÇÃO
Serviços técnicos para
a
regularização
da
edificação

UM.
un

QTD
1

VALOR UNIT
11.500,00

VALOR
11.500,00

R$11.500,00

2.1.1. A CONTRATADA será obrigada a aceitar nas mesmas condições
contratuais os acréscimos ou supressões até o limite fixado no
parágrafo 1º, do artigo 65, da Lei Nº. 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. Prestações de serviços serão realizadas na sede da contratada,
todavia poderá ser requisitada a qualquer tempo pela Fundação, a qual
deverá comparecer no prazo solicitado.
3.1.1. A contratada deverá realizar todas as apresentações dos
projetos na sede da Fundação Hospitalar.
3.2. Os serviços descritos no termo de referência, o qual faz parte
integrante deste contrato deverá ser fielmente executado, sob pena
de aplicação de multa.
3.3. Em havendo correções a serem realizadas, por solicitação do
Departamento Técnico Administrativo da Fundação, o mesmo deverá ser
realizado em até 5 dias úteis.
3.4. A execução dos serviços deverá ser em no máximo 60 dias.
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3.5. O PROJETO DE PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO deverá ser constituído
de:
3.5.1. Elaboração do projeto preventivo em conformidade com as
Instruções Normativas vigentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBMSC); Cadastro e tramitação do projeto no E-SCi;
3.5.2. Revisões e adequações conforme orientações e correções do CBMSC;
3.5.3. Medição do Local (conferência das medidas);
3.5.4. 03 cópias do Projeto de Prevenção e Segurança Contra Incêndio
e Pânico completo, impresso e com assinatura do responsável técnico;
3.5.5. 03 cópias da RRT de responsabilidade sobre o Projeto de
Prevenção e Segurança Contra Incêndio e Pânico, e sobre a Execução
da Obra devidamente pagas;
3.5.6. Acompanhamento da obra e execução dos serviços em 10 visitas
(aproximadamente);
3.5.7. Auxílio nos orçamentos para execução dos serviços do projeto
e outras cópias necessárias;
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2021. Podendo ser
prorrogado nos termos da Lei n°8666/93.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES.
a) Obrigações da CONTRATADA
a.1. Executar o serviço solicitado no objeto.
a.2. Cumprir todos os projetos constantes no termo de referência.
a.3. Elaborar todos os projetos de acordo com as Normas Técnicas e
este termo de referência, dentro dos prazos estabelecidos por este.
a.4. Caso haja necessidade, ou à critério da contratante, realizar
correções nas peças técnicas a qualquer tempo.
a.5. Dar ciência à contratante de quaisquer alterações feitas durante
a elaboração dos projetos.
a.6. TODOS OS PROJETOS E DOCUMENTOS ENTREGUES DEVEM SER APROVADOS
PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA E PELA FUNDAÇÃO
HOSPITALAR, todos os projetos, orçamentos e documentos entregues
devem estar rubricados e assinados.
a.7. Todos os documentos devem ser entregues em duas vias, uma para
arquivo na Fundação.
b) Obrigações do CONTRATANTE
b.1. Acompanhar e fiscalizar os serviços prestados através do pessoal
indicado.
b.2. Efetuar os pagamentos, conforme condições estabelecidas neste
contrato.
b.3. É de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, civil e
criminalmente, as eventuais indenizações por danos causados aos
usuários, ou terceiros, decorrentes de ação ou omissão voluntária,
de negligência, imperícia ou imprudência, para o cumprimento do
objeto deste Contrato.
Parágrafo Único – A fiscalização e o acompanhamento da execução deste
Contrato por pessoal da Administração não excluem nem reduzem a
responsabilidade civil da CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação de serviço desde
contrato o valor global de R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais).
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Os preços acima especificados são absolutamente líquidos, já com
todas as despesas com impostos, taxas, etc., com exceção do
transporte.
2. É vedado a CONTRATADA pleitear qualquer adicional de preços por
faltas ou omissões que por ventura venham a ser constatadas em sua
proposta ou, ainda, decorrentes das variações das quantidades
previstas, de acordo com o Parágrafo 1º., do Artigo 65, da Lei Nº.
8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
1.1. O pagamento será efetuado em três parcelas: início do projeto
no valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), após 60 dias,
no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e a última, na
entrega do projeto aprovado pelo CBM-SC, no valor de R$3.500,00 (três
mil e quinhentos reais).
1.1. Não será efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto
houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.
2. O CONTRATANTE se reserva o direito de exigir da CONTRATADA, em
qualquer época, a comprovação de quitação das obrigações fiscais,
sociais e trabalhistas.
2.1. Não será efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto
houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE
Os preços propostos são irreajustáveis, consoante dispõe a legislação
vigente.
CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa do objeto deste contrato correrá por conta das seguintes
dotações orçamentárias: 3 - 33903999.
CLÁUSULA DECIMA- DO VALOR GLOBAL
O valor global estimado deste contrato é de: R$11.500,00 (onze mil e
quinhentos reais).
CLÁUSULA ONZE - DA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO
11. Da comprovação da execução dos serviços:
11.1.1
Os serviços serão comprovados mediante aprovação do
Projeto Preventivo Contra Incêndio (PPCI) junto ao CBM-SC.
11.1.2
O Projeto será homologado pela Diretoria Hospitalar.
11.1.3. Sempre que solicitado pela Fundação Hospitalar, deverá ser
emitido relatório circunstanciado dos serviços prestados, bem como
de análises técnicas efetuadas pela Contratada.
CLÁUSULA DOZE - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
12. Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas,
nos seguintes casos:
12.1.Unilateralmente pelo CONTRATANTE:
a) quando houver modificação dos serviço ou das especificações, para
melhor adequação aos seus objetivos;
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência
de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites
permitidos no Parágrafo 1º., do Artigo 65, da Lei Nº8.666.
12.2. Por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
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b) quando necessária a modificação do regime de execução do serviço,
bem como do modo de fornecimento, em face de verificação
técnica
da
inaplicabilidade
dos
termos contratuais originários;
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por
imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial
atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação do
serviço.
12.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais
os
acréscimos ou supressões
que
se
fizerem
necessárias, respeitados os termos do Parágrafo 1º., do Artigo 65,
da Lei Nº. 8.666/93.
CLÁUSULA TREZE - DAS PENALIDADES
13.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições
estabelecidas neste Contrato, erros ou atrasos na execução dos
serviços/fornecimento e quaisquer outras
irregularidades, o
CONTRATANTE
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar
a
CONTRATADA as seguintes penalidades:
13.1.1. Advertência;
13.1.2. Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total
do contrato, no caso da CONTRATADA não cumprir rigorosamente as
exigências contratuais, saldo se por motivo de força maior definido
em Lei, e reconhecido pela autoridade competente.
13.1.3. Suspensão temporária do direito de participar em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02
(dois) anos;
13.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que o CONTRATANTE promova sua reabilitação;
13.2. A sanção de advertência de que trata o item 1, subitem 1.1.
Poderá ser aplicada nos seguintes casos:
13.2.1. Descumprimento das determinações necessárias a regularização
das falhas ou defeitos observados na execução do contrato;
13.2.2. Outras ocorrências que possam acarretar transtornos no
desenvolvimento dos serviços do CONTRATANTE, desde que não caiba a
aplicação de sanção mais grave.
13.3. Pelo atraso injustificado na execução dos serviços/fornecimento
ou pelo descumprimento das notificações para regularização das falhas
apontadas pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA sujeitar-se-á a multa de
mora de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor contratual, sem
prejuízo das demais sanções.
13.4. O valor das multas referidas no subitem 1.2 do item 1 e no item
3, será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no Órgão,
não se efetuando qualquer pagamento de fatura, enquanto referida
multa houver sido paga ou relevada a penalidade aplicada.
13.5. Não serão aplicadas as multas decorrentes de "casos fortuitos"
ou "força maior”, devidamente comprovado.
CLÁUSULA QUATORZE - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Poderá em até 02 (dois) dias úteis da notificação, a autoridade
superior aquela que aplicou a sanção ficando sobrestada a mesma até
o julgamento do pleito, nos termos do artigo 109, da Lei No. 8.666/93.
CLÁUSULA QUINZE – RESCISÃO
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1.1. O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das
partes contratantes, mediante Aviso Prévio, e desde que seja feito
com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
1.2. O presente Instrumento considerar-se-á rescindido de pleno
direito, independentemente de qualquer notificação, que judicial ou
extrajudicial, uma vez verificada a ocorrência de um dos seguintes
eventos:
a) falência ou pedido de concordata da CONTRATADA;
b) a dissolução da sociedade ou falecimento do CONTRATADO se for
firma individual ou pessoa física;
c) a insolvência da CONTRATADA, caracterizada pelo protesto de
títulos;
d) o não cumprimento de qualquer das cláusulas do presente contrato,
desde que não tomadas as devidas providências dentro de 30 (trinta)
dias, a contar do envio, pelo CONTRATANTE, da notificação de tal
evento;
e) a subcontratação, cessão total ou parcial do objeto deste
contrato, sem prévia autorização do CONTRATANTE.
1.3. A rescisão contratual, nos casos acima especificados acarretará
a CONTRATADA:
a)
responsabilidade
financeira
pelos
prejuízos
causados
ao
CONTRATANTE;
b) retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até a apuração dos
prejuízos causados ao CONTRATANTE, a seus servidores ou a terceiros;
CLÁUSULA DEZESSEIS – DO FORO
Elegem as partes contratadas o Foro Privativo da Comarca de Lauro
Muller para dirimir todas e quaisquer questões oriundas deste
Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes por seus
representantes legais assinam o presente, feito em 03 (três) vias de
igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as
testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.
Lauro Muller/SC, 20 de outubro de 2021.
Assinado de forma digital por REGINA
REGINA RAMOS
RAMOS ANTUNES:01647977932
ANTUNES:01647977932 Dados: 2021.10.20 13:38:45 -03'00'
FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE LAURO MULLER
REGINA RAMOS ANTUNES
DIRETORA GERAL

1ª TESTEMUNHA
LAÉRCIO MELLO
CPF Nº 489.389.049-20
Analisado e aprovado pelo Departamento

RAMON MARTINS DE MEDEIROS
CONTRATADA

2ª TESTEMUNHA
YURI FERNANDES BORGES
CPF N° 083.300.119-17
Jurídico.

Procuradoria Geral do Município
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CONTRATO Nº 254/PMLM/2021

Publicação Nº 3359417
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 00F687C15EF4B8221D9E301B535EEBBF57AF1C30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LAURO MULLER
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER
CONTRATO Nº 254/PMLM/2021.
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE LAURO MULLER E A EMPRESA
MECANICA SOUZA LTDA ME, NOS TERMOS DA LEI
Nº. 8.666 DE 21/06/93 E SUAS ALTERAÇOES
SUBSEQUENTES.
Cláusula Primeira - Preâmbulo
1.1 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAURO MULLER, com sede na Rua Valter
Vetterlly, nº239 Centro no Município de Lauro Muller - SC, inscrito
no CNPJ sob o Nº. 82.558.909/0001-24, neste ato representado pelo
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento, por meio do
Decreto n° 098/2021, Sr. JOSÉ ARTUR FERNANDES, portador da Cédula de
Identidade N°. 4.033.961 SSP/SC, e inscrito no CPF sob o N°.
044.522.739-71, denominada CONTRATANTE.
1.2 CONTRATADA: MECANICA SOUZA LTDA ME estabelecida na Rua Getúlio
Vargas, n° 325, Braço do Norte/SC, CEP 88750-000, inscrita no CNPJ
sob o Nº. 78.213.626/0001-73, representada neste ato pela Sra.
LAIARA ALBERTON SOUZA, inscrito no RG sob o Nº. 6139602 e no CPF sob
o Nº. 101.128.039-62, denominado CONTRATADO.
1.3 HOMOLOGAÇÃO: O presente contrato decorre do Processo de
Licitação-Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 125/PMLM/2021, homologado
pela decisão do dia 20/10/2021, nos termos das Leis Federais
8.666/93
e
10.520/02
e
suas
alterações
posteriores,
seus
regulamentos e demais normas incidentes, fica justo e contratado o
seguinte:
Cláusula Segunda - Do objeto
2.1 A presente proposta tem como objeto a contratação de empresa do
ramo pertinente para execução de retífica de motor do caminhão Cargo
816
da
Secretaria
de
Obras
Município
de
Lauro
Muller/SC,
compreendendo mão-de-obra e fornecimento de materiais, mediante as
especificações, condições e quantidades abaixo:
ITEM
ESPECIFICAÇÕES
UND QTD
VALOR UNIT VALOR TOTAL
1
Jogo de pistão com anéis
UN
1
3.482,00
3.482,00
2
Camisa: motor
UN
1
484,00
484,00
3
Bronzina de mancais
UN
1
544,00
544,00
4
Bronzina biela
UN
1
360,00
360,00
5
Bronzina Comando
UN
1
184,00
184,00
6
Válvula Admissão
UN
8
44,00
352,00
7
Válvula de escape
UN
8
53,00
424,00
8
Válvula termostática
UN
1
179,00
179,00
9
Guia de válvula
UN
1
580,00
580,00
10 Retentor de válvula
UN
1
295,00
295,00
11 Cola de alta temperatura
UN
1
110,00
110,00
12 Bomba d’água
UN
1
344,00
344,00
13 Bomba de óleo
UN
1
745,00
745,00
14 Sede de válvulas: admissão
UN
6
44,00
264,00
15 Sede de válvulas: escape
UN
7
35,00
245,00
1
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LAURO MULLER
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Serviço Retifica Virabrequim
Serviço retifica camisas
Serviço Retifica de cilindros
Serviço retifica comando
Serviço Retifica de bielas
internas
Serviço retifica de buchechas
de bielas e do comando
Serviço retifica berço do
motor
Serviço retifica berco
válvula
Serviço Retifica sede de
válvulas
Serviço trocar guias válvulas
Serviço adaptar guias
válvulas
Serviço adaptar Des válvulas
Serviço plainar bloco
Serviço Plainar cabeçote
Material de pintura
Serviço montagem cabeçote
Serviço de bater RX cabeçote
Serviço bater RX virabrequim

Serviço limpeza de radiador
água e intercooler

UN
UN
UN
UN

1
1
2
1

645,00
525,00
555,00
415,00

645,00
525,00
1.110,00
415,00

UN

1

205,00

205,00

UN

1

310,00

310,00

UN

1

780,00

780,00

UN

1

250,00

250,00

UN

1

320,00

320,00

UN

1

525,00

525,00

UN

1

265,00

265,00

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

1
1
1
1
1
1
1

305,00
300,00
278,00
175,00
190,00
230,00
265,00

305,00
300,00
278,00
175,00
190,00
230,00
265,00

UN

1

335,00

335,00

TOTAL
R$16.020,00

2.2. A CONTRATADA será obrigada a aceitar nas mesmas condições
contratuais os acréscimos ou supressões até o limite fixado no
parágrafo 1º, do artigo 65, da Lei 8.666/93.
Cláusula Terceira - Do Prazo e Local de Entrega
3.1. O objeto da licitação deverá ser realizado nas instalações da
empresa vencedora, devendo o bem ser retirado se necessário na
Garagem da Secretaria de Obras do Município de Lauro Muller, em até
02(DOIS)dias corridos, após a emissão da Ordem de Serviço e tendo a
mesma um prazo máximo de 10(DEZ) dias corridos para realização do
objeto, podendo este prazo ser prorrogado mediante solicitação da
Contratada com a devida autorização da Contratante.
3.2. Incorrendo em descumprimento ao presente contrato, tornando
cabíveis as sanções nele previstas, aqueles que deixarem de entregálos nas datas acordadas.
Cláusula Quarta - Da Vigência
4.1 O presente contrato vigorará a partir de sua assinatura até 31
de dezembro de 2021.
Cláusula Quinta - Da Fiscalização
2
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5.1. O produto/material/equipamento, desta licitação, será objeto de
acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante
da Contratante, com atribuições específicas.
5.2. A Fiscalização é exercida no interesse da Administração, não
exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não
implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus gentes e
prepostos.
5.3. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao objeto do
Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela Contratada sem ônus
para a Contratante.
5.4. O acompanhamento e a fiscalização deste contrato será exercida
pelo Sr. Agnaldo Dias, Secretária de Obras.
Cláusula Sexta - Do Preço
6.1 A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelo fornecimento do(s)
produtos, a importância de: R$16.020,00 (dezesseis mil e vinte
reais).
6.2 Os preços acima especificados serão absolutamente líquidos, já
inclusas todas as despesas com impostos, taxas, frete e etc.
6.3 É vedado à CONTRATADA pleitear qualquer adicional de preços por
faltas ou omissões que por ventura venham a ser constatadas em sua
proposta ou, ainda, decorrentes das variações das quantidades
previstas, de acordo com o parágrafo 1º, do artigo 65, da Lei
8.666/93.
Cláusula Sétima - Da Forma e Condições de Pagamento
7.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega
do objeto licitado, mediante o recebimento da Nota Fiscal.
7.2 A CONTRATANTE se reserva o direito de exigir da CONTRATADA, em
qualquer época, a comprovação de quitação das obrigações fiscais,
sociais e trabalhistas.
7.3 Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto
houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.
Cláusula Oitava - Do Reajuste
8.1 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou
extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando
ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada
repercussão nos preços contratados, objetivando a manutenção do
EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO poderão sofrer revisão destes para
mais ou para menos, conforme prevê Parágrafo 5º, Art. 65 e inciso
II, alínea “d” da Lei 8.666/93 e suas alterações.
Cláusula Nona - Da Dotação Orçamentária
9.1 As despesas pertinentes ao objeto do presente contrato correrão
por conta das seguintes dotações orçamentárias:
Cód. Red. Nº 102/2021
Cláusula Décima - Do Valor
10.1 O valor global deste contrato é de R$16.020,00 (dezesseis mil e
vinte reais).
Cláusula Décima - Primeira - Da Execução
3
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11.1 Este contrato deverá ser executado pelas partes, de acordo com
as cláusulas avençadas e as normas da lei, respondendo cada uma
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
11.2 A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à
CONTRATANTE ou a terceiros independente de sua culpa ou dolo na
execução
do
contrato,
não
excluindo
ou
reduzindo
essa
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado.
Cláusula Décima-Segunda - Da Alteração Contratual
12.1
Este
contrato
poderá
ser
alterado,
com
as
devidas
justificativas, nos seguintes casos:
12.2 Unilateralmente pela CONTRATANTE:
a) quando houver modificação dos serviços ou das especificações,
para melhor adequação aos seus objetivos;
b) quando necessária à modificação do valor contratual em
decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto,
nos limites permitidos no parágrafo 1º, do artigo 65, da Lei
8.666/93.
12.3 Por acordo das partes:
a) quando conveniente à substituição da garantia de execução;
b) quando necessária à modificação do regime de fornecimento, em
face
de
verificação
técnica
da
inaplicabilidade
dos
termos
contratuais originários;
c) quando necessária à modificação da forma de pagamento, por
imposição de circunstância superveniente mantido o valor inicial
atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação do
serviço/fornecimento.
12.4 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias,
respeitados os termos do parágrafo 1º, do artigo 65, da Lei
8.666/93.
Cláusula Décima - Terceira - Das Penalidades
13.1 Em caso de inexecução parcial das condições estabelecidas neste
contrato, erros ou atrasos na execução dos serviços/fornecimento e
quaisquer outras irregularidades, a CONTRATANTE poderá garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades:
13.1.1 Advertência;
13.1.2 Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total
do contrato, no caso da CONTRATADA não cumprir rigorosamente as
exigências contratuais.
13.1.3 Suspensão temporária do direito de participar em licitação e
impedimento de contratar com a administração, pelo prazo de até 02
(dois) anos;
13.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitação;
13.2 A sanção de advertência de que trata o item 13.1.1 poderá ser
aplicada nos seguintes casos:
13.2.1 Descumprimento das determinações necessárias à regularização
das falhas ou defeitos observados na execução do contrato;
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13.2.2 Outras ocorrências que possam acarretar transtornos no
desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE, desde que não caiba a
aplicação de sanção mais grave.
13.3 Pelo atraso injustificado na execução dos serviços/fornecimento
ou pelo descumprimento das notificações para regularização das
falhas apontadas pela CONTRATANTE, a CONTRATADA sujeitar-se-á à
multa de mora de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor contratual,
sem prejuízo das demais sanções.
13.4 O valor das multas referidas no item 13.1.2 e no item 13.3 será
descontado de qualquer fatura ou crédito existente no órgão, não se
efetuando qualquer pagamento de fatura enquanto referida multa não
houver sido paga ou relevada a penalidade aplicada.
13.5.
Em
havendo
reincidência
no
descumprimento
contratual,
totalizando
três
advertências/notificações,
será
aplicada
automaticamente multa no valor de 10% do contrato e aberto processo
administrativo para aplicação de penalidade de suspensão e/ou
impedimento de licitante com os órgãos públicos.
Cláusula Décima - Quarta - Dos Recursos Administrativos
14.1 Da penalidade aplicada caberá recurso por escrito, prazo de 03
(três) dias úteis da notificação à autoridade superior que aplicou a
sanção, ficando sobrestada à mesma até julgamento do pleito, nos
termos do artigo 109, da Lei 8.666/93.
Cláusula Décima - Quinta - Da Rescisão
15.1 O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das
partes contratantes, mediante Aviso Prévio, desde que seja feito com
uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
15.2 O presente instrumento considerar-se-á rescindido de pleno
direito, independentemente de qualquer notificação, que judicial ou
extrajudicial, uma vez verificada a ocorrência de um dos seguintes
eventos:
a) falência ou pedido de concordata da CONTRATADA;
b) a dissolução da sociedade ou falecimento do CONTRATADO, se firma
individual ou pessoa física;
c) a insolvência da CONTRATADA, caracterizada pelo protesto de
títulos;
d) o não cumprimento de qualquer das cláusulas do presente contrato,
desde que não tomadas as devidas providências dentro de 30 (trinta)
dias, a contar do envio, pela CONTRATANTE, da notificação de tal
evento;
e) a subcontratação, cessão total ou parcial do objeto deste
contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE.
15.3
A
rescisão
contratual,
nos
casos
acima
especificados,
acarretará à CONTRATADA:
a)
responsabilidade
financeira
pelos
prejuízos
causados,
a
CONTRATANTE;
b) retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até a apuração dos
prejuízos causados a CONTRATANTE, a seus servidores ou a terceiros.
Cláusula Décima-Sexta
16.1 É parte integrante do presente Contrato, a Proposta da
CONTRATADA, o Edital de PREGÃO Nº 125/PMLM/2021 e demais elementos,
independentemente da transcrição.
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16.2 A CONTRATADA deverá fornecer o produto em estabelecimento fixo
próprio ou alugado e adequado e na forma das normas vigentes de
segurança, no local objeto do respectivo item cotado.
Cláusula Décima - Sétima - Do Foro
17.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Lauro Muller, com renúncia
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para
dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.
E, assim, por estarem concordes ajustados e contratados, depois de
lido e achado conforme, ambas as partes assinam o presente contrato,
juntamente com as testemunhas abaixo.
Lauro Muller/SC, 20 de outubro de 2021.
JOSE ARTUR
FERNANDES:04452273
971

Assinado de forma digital por
JOSE ARTUR
FERNANDES:04452273971
Dados: 2021.10.20 16:24:03 -03'00'

MUNICÍPIO DE LAURO MULLER
JOSÉ ARTUR FERNANDES
Secretário
de
Administração,
Finanças e Planejamento.

MECANICA SOUZA LTDA ME
LAIARA ALBERTON SOUZA
CONTRATADA

1ª TESTEMUNHA
2ª TESTEMUNHA
LAÉRCIO MELLO
AMANDA CUSTODIO
CPF Nº 489.389.049-20
067.524.399-82
Analisado e aprovado pelo Departamento Jurídico.
Procuradoria Geral do Município
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CONTRATO Nº. 060/FHHL/2021

CONTRATO Nº. 060/FHHL/2021.

Publicação Nº 3358910

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE LAURO MULLER E A
EMPRESA META CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA,
NOS TERMOS DA LEI Nº. 8.666 DE 21/06/93
E SUAS ALTERAÇOES SUBSEQUENTES.

Preâmbulo
1.1. CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE LAURO MULLER, com nome fantasia
de FUNDAÇÃO HOSPITALAR HENRIQUE LAGE, inscrita no CNPJ/MF nº
27.611.852/0001-71 com sede na Rua Padre Hercílio Capeller, Cairú,
Lauro Muller-SC, neste ato representado pela Sra. Regina Ramos Antunes,
Diretora Geral, ora denominado CONTRATANTE.

1.2. CONTRATADA: META CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA, estabelecida na Rua
Ferreira Lima, n° 133, Tubarão/SC, CEP 88701-080, inscrita no CNPJ sob
o nº. 08.315.945/0001-04, representada neste ato pelo Sr. CHARLES
SCHELTER, inscrito no RG sob o nº. 2.389.252 e no CPF sob o nº.
898.716.939-15, ora denominado CONTRATADA.
1.3 HOMOLOGAÇÃO: O presente contrato decorre do Processo de LicitaçãoModalidade: COMPRA DIRETA N° 86/2021, por meio da Autorização de
Fornecimento n° 258/2021, homologado pela decisão do dia 30/08/2021,
nos termos das Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações
posteriores seus regulamentos e demais normas incidentes, fica justo e
contratado o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O presente contrato tem por objetivo, contratação de empresa para
prestação de serviços de apoio administrativo em convênios federais,
estaduais, Municipais, captação de recursos e prestação de contas,
conforme condições fixadas nas especificações e valores abaixo
discriminados:
PREÇO
ITEM
QTD
UN.
ESPECIFICAÇÃO DO ITEM
PREÇO TOTAL
UNTÁRIO
Contratação
Empresa
para
prestação de serviços de
Apoio
Administrativo
em
Convênios
Estaduais,
01
1680
Horas Federais,
Municipais, R$4.240,00 R$33.920,00
Captação
de
Recursos
e
Prestação de Contas, junto
a
Fundação
Hospitalar
Henrique Lage
PARÁGRAFO PRIMEIRO: DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
1.1.1 Captação de Recursos - Noções Gerais;
1.1.2 Fontes Nacionais e Internacionais para projetos de interesse da
Fundação;
1.1.3 Sistemas do Governo Estadual (SIGEF, SGPE, DART, SFE) e Federal
(PLATAFORMA + BRASIL, SISMOB, FNS, SIGARP, SIAFI, SIGOB) e outros;
1.1.4 Emendas Parlamentares;
1.1.5 Estratégia: Orientação da direção da entidade e gestores
indicados pela direção.
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1.1.6 Diagnóstico da Entidade e dos projetos de captação de recursos;
1.1.7 Levantar a situação de todas as certidões e relatórios fiscais a
fim de verificar a adimplência da entidade;
1.1.8 Levantar os projetos já desenvolvidos situação de cada um dos
projetos junto ao Governo Estadual e Federal;
1.1.9 Estratégia: Levantamento online e in loco e relatório com status
de cada projeto.
1.1.10 Orientar a elaboração dos projetos;
1.1.11 Inserir propostas no SIGEF e PLATAFORMA + BRASIL;
1.1.13 Acompanhar os pareceres da proposta;
1.1.14 Emitir relatório técnico sobre o andamento das propostas
inseridas no sistema e indicar possíveis ações;
1.1.15 Monitorar os prazos de termos aditivos, apoio aos processos de
licitação, entrega de prestação de contas e acompanhamento contábil;
1.1.16 Padronização de rotinas e documentos necessários, para a
celebração de um convênio;
1.1.17 Monitoramento dos Portais: SIGEF, PLATAFORMA + BRASIL SIAFI,
Portal da Transparência, CIASC e Banco Central (CADIN);
1.1.18 Disseminação de melhores práticas adotadas na gestão de
convênios, por outras fundações, estados e municípios e organizações
nacionais e internacionais;
PARÁGRAFO SEGUNDO: A contratada obriga-se a aceitar as mesmas condições
contratuais os acréscimos ou supressões até o limite fixado no
parágrafo 1º., do artigo 65, da Lei No. 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA: DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, PRAZO E CONDIÇÕES DE
ENTREGA
2.1. – Os serviços, objeto deste edital, serão prestados de forma
presencial em horários de expediente da Fundação das 8:00hs às 17:00hs,
ou de forma remota quando necessário.
2.2. – Quando necessários, os serviços também poderão ser prestados
remotamente através de meios de comunicação tais como: telefone,
correio eletrônico, software de mensagem instantânea e outras formas de
comunicação
existentes,
desde
que
atendam
às
necessidades
da
contratante.
2.3. – A contratada, quando por convocação da Fundação Municipal,
deverá participar de reuniões administrativas, sendo sempre que os
assuntos a serem abordados sejam compatíveis com o objeto desta
licitação.
2.4. A CONTRATADA, a título de remuneração pelos serviços prestados
receberá do CONTRATANTE, mensalmente, o valor variável equivalente a
quantidade de horas técnicas executadas durante o mês, ao preço
unitário de R$4.240,00 mensal.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado, mediante apresentação de nota fiscal/fatura
devidamente atestada pelo órgão encarregado pelo gerenciamento e
fiscalização dos serviços, anexado com o respectivo relatório de horas
trabalhadas, devidamente assinado pelo responsável da pasta, em até 10
dias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A nota fiscal/fatura que apresentar incorreções
será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o
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prazo de que trata o subitem acima começará a fluir a partir da data de
apresentação da nota fiscal/fatura, sem incorreções.
CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
4.1. O presente instrumento é celebrado entre as partes, por prazo
determinado, passando a vigorar de 01 de setembro de 2021 até o dia 30
de abril de 2022 admitindo-se sua prorrogação por se tratar de serviço
de forma contínua por até 60 (sessenta) meses nos termos do art. nº 57,
inciso II da lei 8666/93 e suas demais alterações.
4.2. O valor fixado neste contrato sofrerá atualização monetária
anualmente, com base no índice acumulado do INPC, ou outro índice que
vier a substituí-lo, sendo que a solicitação de reajuste deverá ser
solicitada por meio protocolo formal podendo somente realizar pedidos
de reajustes a cada 12 meses.
PARÁGRAFO ÚNICO: Fica expressamente reconhecido que não assistirá
direito de indenização à CONTRATADA na hipótese de não ser consumida,
até o dia 30 de abril de 2021, a totalidade dos produtos descritos
neste instrumento.
CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas orçamentárias do presente contrato correrão à conta das
seguintes dotações orçamentárias: 33903999-03.
CLÁUSULA SEXTA: DO VALOR GLOBAL
Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor total de R$33.920,00 (trinta e três mil novecentos e
vinte reais).
CLÁUSULA SÉTIMA: DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Constituem direitos da CONTRATANTE receber o
objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber
o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado e,
b) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do
Contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) apresentar o fornecimento na forma ajustada;
b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes da execução do presente Contrato;
c) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas;
d) todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO
Fica expressamente reconhecido ao CONTRATANTE o direito de rescindir o
presente contrato nas hipóteses previstas no art. 77 e seguintes da Lei
Federal nº. 8.666/93, sem prejuízo da aplicação das penalidades
previstas no art. 86 e seguintes da mesma Lei quando for o caso.
PARÁGRAFO ÚNICO - O CONTRATANTE poderá modificar unilateralmente o
presente contrato para melhor adequação às finalidades de interesse
público, respeitados os direitos da CONTRATADA.
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CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES
Em caso de inobservância por parte da CONTRATADA do aqui estabelecido,
garantida a defesa prévia, sofrerá ela as seguintes penalidades:
a) advertência;
b) multa de 10% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar coma Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer
obrigações assumidas pela Contratada, a esta será aplicada multa de 1%
(um por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia de atraso, num
limite de 20 dias, quando será considerada inexecução total do
contrato. A importância deverá ser recolhida no prazo de 10 (dez) dias
contados do recebimento da notificação, perante a Secretaria DE
Administração e Finanças, sob pena de ser inclusa no art. 87, IV, da
Lei Federal nº. 8.666/93, garantida a ampla defesa. Na aplicação dessa
sanção administrativa serão admitidos os recursos previstos em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA: DA LEGISLAÇÃO
O presente contrato é regido, em todos os seus termos, pela atual
legislação federal sobre licitações e contratos administrativos (Lei nº
8.666/93), alterações e pela Lei nº 10.520/2002 e pelos preceitos de
direito público, a qual terá aplicabilidade também onde este contrato
for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Lauro Muller/SC, para dirimir
quaisquer dúvidas surgidas da aplicação deste instrumento.
E, por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento em 03
(três) vias de igual teor e forma.
Lauro Muller- SC, 20 de outubro de 2021.
REGINA RAMOS
ANTUNES:01647977932

Assinado de forma digital por
REGINA RAMOS
ANTUNES:01647977932
Dados: 2021.10.20 13:58:13 -03'00'

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE LAURO MULLER
REGINA RAMOS ANTUNES
DIRETORA GERAL

1ª TESTEMUNHA
LAÉRCIO MELLO
CPF Nº 489.389.049-20

META CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA
CHARLES SCHELTER
CONTRATADA

2ª TESTEMUNHA
YURI FERNANDES BORGES
CPF N° 083.300.119-17

Analisado e aprovado pelo Departamento Jurídico de Lauro Muller.
Departamento Jurídico de Lauro Muller/SC
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HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 125/PMLM/2021

Publicação Nº 3359297
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Lebon Regis
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2021 DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N° DL06/2021

Publicação Nº 3359426

AVISO DE LICITAÇÃO

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D5DBEB251FAB020118838802F97186DA79720386

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2021 Dispensa por Justificativa N° DL06/2021
O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS, através do presidente da Comissão de Licitações conforme decreto nº033/2021, torna pública a instauração de procedimento licitatório na modalidade Dispensa por Justificativa. OBJETO: Contratação
emergencial, de empresa especializada em serviços de administração e gestão de sistemas, executados através de cartão magnético com
senha e logotipo denominado “Cartão Benefício Eventual”, durante o período de pandemia da COVID-19, destinados às famílias atendidas
pela Secretaria de Assistência Social do Município de Lebon Régis. CREDOR: PERSONAL NET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, com sede na Rua Blumenau, nº 178, Loja 02, América, no Município de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP
89.204-250, inscrita no CNPJ 09.687.900/0002-04. DO VALOR: A CONTRATADA irá cobrar em contraprestação dos serviços realizados uma
Taxa sobre o valor do montante total a ser creditado, sendo de: -0,30% (zero virgula trinta por cento negativo), ficando assim estabelecido. BASE LEGAL: A dispensa de licitação é perfeitamente legal e aplica-se atendendo à parte do inciso XXI do art. 37 da Constituição da
República, a Lei n.º8.666/93 especificou no seu art. 24 as hipóteses em que a Administração Pública pode realizar contratações sem prévio
certame licitatório, por intermédio de processos de dispensa, e neste caso específico previsto no inciso IV.
Maiores informações disponíveis no site www.lebonregis.sc.gov.br. Maiores informações pelo e-mail: licita21@lebonregis.sc.gov.br ou tel.:
(49) 3247-0188. Lebon Régis, 20/10/2021.
Isaias Tomchak Leffer – CPL
D5DBEB251FAB020118838802F97186DA7972038

PORTARIA Nº 278 DE 13 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359377

PORTARIA Nº 278 DE 13 DE OUTUBRO DE 2021
CONCEDE LICENÇA A FUNCIONÁRIO
O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica
do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),
RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDER a funcionária ELENICE RIBEIRO DA SILVA SOUZA, Professor, com lotação na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, LICENÇA POR DOENÇA EM PESSOA DA FAMILIA, cf. Art. 87 do Estatuto dos Servidores, a partir de 13/10/2021.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Lebon Régis, 13 de outubro de 2021.
TEREZINHA FERLIN RIZZO
Prefeita Municipal em exercício
JULIANO RAFAEL PEREGO
Secretário Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 279/21 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359416

PORTARIA Nº 279/21 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
CONTRATA FUNCIONÁRIO
O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica
do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),
RESOLVE:
Art. 1º. CONTRATAR VANDA LAIS DE OLIVEIRA TURKOT, para ocupar o cargo de MÉDICO, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde,
com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, com vencimentos consignados em Lei, a partir de 19/10/2021.
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Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Lebon Régis, 19 de outubro de 2021.
TEREZINHA FERLIN RIZZO
Prefeita Municipal em exercício
JULIANO RAFAEL PEREGO
Secretário Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 280/21 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359422

PORTARIA Nº 280/21 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE A FUNCIONÁRIO
O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica
do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),
RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDER a funcionária LARESSA GABRIELA WEBBER, Assistente Social, com lotação na Secretaria Municipal de Assistência Social,
Trabalho e Renda, LICENÇA MATERNIDADE (180 DIAS), cf. Art. 91 do Estatuto dos Servidores, a partir de 15/10/2021.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Lebon Régis, 15 de outubro de 2021.
TEREZINHA FERLIN RIZZO
Prefeito Municipal em exercício
JULIANO RAFAEL PEREGO
Secretário de Adm. E Finanças
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Lindóia do Sul
Prefeitura
CONTRATO Nº 127/2021

Publicação Nº 3359301
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A0E89A2F28ABF19059F8F68E063B320CB02E3ACC

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 127/2021
Código registro TCE: A0E89A2F28ABF19059F8F68E063B320CB02E3ACC
O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:
Contratado: LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
Objeto: Empresa especializada em serviços de forma contínua de Vigilância e Segurança para Prestação de Serviços de Segurança Desarmada, com identificação, com fornecimento de mão de obra, a ser executado nas dependências das Unidades Escolares: Núcleo de Educação
Ottaviano Nicolao, Núcleo de Educação 15 de Novembro e Centro de Educação Infantil Roselene Fátima Bussolaro
Valor: R$ 33.000,00
Vigência: 01 de novembro a 31 de dezembro de 2021.
Assinatura: 20 de outubro de 2021.
Neudi Ângelo Bertol - Prefeito Municipal

CONTRATO Nº 128/2021

Publicação Nº 3359309
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 049D5E42DDD0BA12C4A4A1425C82637BD7AC86F5

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 128/2021
Código registro TCE: 049D5E42DDD0BA12C4A4A1425C82637BD7AC86F5
O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:
Contratado: ALEXSSANDRO DE FARIAS 08497647939
Objeto: Aquisição livros didáticos pedagógicos sobre educação nutricional para atendimento dos alunos da rede de ensino do Município de
Lindóia do Sul/SC.
Valor: R$ 51.080,00
Vigência: 20 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
Assinatura: 20 de outubro de 2021.
Neudi Ângelo Bertol - Prefeito Municipal

DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 87/2020

Publicação Nº 3359292

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2021 –
DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 87/2020
O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou a seguinte ata de registro de preços:
Detentora da ATA: SAFRA DIESEL LTDA
PROCESSO: 59/20 PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 25/20
Objeto: Objetivando a recomposição de preços para fornecimento de óleo diesel (acréscimo)..
Valor: R$ 3.328,00
Vigência: 20 de outubro a 31 de dezembro de 2021.
Assinatura: 20 de outubro de 2021.
Neudi Ângelo Bertol - Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 246, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358589

PORTARIA Nº 246, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Concede Progressão por Cursos de Aperfeiçoamento ou Capacitação Continuada a Servidora Pública Municipal
O PREFEITO MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e,
Considerando nos termos do artigo 36 e parágrafos da Lei Complementar nº 179/2011, de 24 de Outubro de 2011,
RESOLVE
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Art. 1º. Conceder, a Servidora Pública Municipal Silvane Venancio, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora – Categoria Pós
Latu Sensu, Anexo V, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Turismo, Progressão por Cursos de Aperfeiçoamento, 2% (dois por cento)
sobre o vencimento, conforme requerimento comprobatório anexo, a partir de 01 de janeiro de 2022.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Lindóia do Sul, 20 de outubro de 2021.
NEUDI ANGELO BERTOL
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 247, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358590

PORTARIA Nº 247, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Concede Progressão por Cursos de Aperfeiçoamento ou Capacitação Continuada a Servidora Pública Municipal
O PREFEITO MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e,
Considerando nos termos do artigo 36 e parágrafos da Lei Complementar nº 179/2011, de 24 de Outubro de 2011,
RESOLVE
Art. 1º. Conceder, a Servidora Pública Municipal Carla Mueller, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora – Categoria Pós Latu
Sensu, Anexo V, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Turismo, Progressão por Cursos de Aperfeiçoamento, 2% (dois por cento) sobre
o vencimento, conforme requerimento comprobatório anexo, a partir de 01 de janeiro de 2022.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Lindóia do Sul, 20 de outubro de 2021.
NEUDI ANGELO BERTOL
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 248, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359569

PORTARIA Nº 248, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Concede Progressão por Cursos de Aperfeiçoamento ou Capacitação Continuada a Servidora Pública Municipal
O PREFEITO MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e,
Considerando nos termos do artigo 32, § 1º e 2§, I, § 6º, da Lei Complementar nº 178/2011, de 24 de Outubro de 2011,
RESOLVE
Art. 1º. Conceder, a Servidora Pública Municipal Cleide Rogowski, ocupante do cargo de provimento efetivo de Psicóloga, lotada Secretaria
Municipal de Saúde e Ação Social, Progressão por Cursos de Aperfeiçoamento e ou capacitação continuada, de 2% (dois por cento) sobre
o vencimento, a partir de 01 de janeiro de 2022.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Lindóia do Sul, 20 de outubro de 2021.
NEUDI ANGELO BERTOL
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 249, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359613

PORTARIA Nº 249, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Concede Progressão por Cursos de Aperfeiçoamento ou Capacitação Continuada a Servidora Pública Municipal
O PREFEITO MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e,
Considerando nos termos do artigo 32, § 1º e 2§, I, § 6º, da Lei Complementar nº 178/2011, de 24 de Outubro de 2011,
RESOLVE
Art. 1º. Conceder, a Servidora Pública Municipal Gabriela Fernanda Grisa, ocupante do cargo de provimento efetivo de Arquiteto e Urbanista,
lotada Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes, Progressão por Cursos de Aperfeiçoamento e ou capacitação continuada, de 2%
(dois por cento) sobre o vencimento, a partir de 01 de janeiro de 2022.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Lindóia do Sul, 20 de outubro de 2021.
NEUDI ANGELO BERTOL
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3359616

PORTARIA Nº 250, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Concede Progressão por Cursos de Aperfeiçoamento ou Capacitação Continuada a Servidora Pública Municipal
O PREFEITO MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e,
Considerando nos termos do artigo 32, § 1º e 2§, I, § 6º, da Lei Complementar nº 178/2011, de 24 de Outubro de 2011,
RESOLVE
Art. 1º. Conceder, a Servidora Pública Municipal Sandra Regina Zuanazzi, ocupante do cargo de provimento efetivo de Analista Administrativo, lotada Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Progressão por Cursos de Aperfeiçoamento e ou capacitação continuada, de
2% (dois por cento) sobre o vencimento, a partir de 01 de janeiro de 2022.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Lindóia do Sul, 20 de outubro de 2021.
NEUDI ANGELO BERTOL
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 251, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359618

PORTARIA Nº 251, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Concede Progressão por Cursos de Aperfeiçoamento ou Capacitação Continuada a Servidor Público Municipal
O PREFEITO MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e,
Considerando nos termos do artigo 32, § 1º e 2§, I, § 6º, da Lei Complementar nº 178/2011, de 24 de Outubro de 2011,
RESOLVE
Art. 1º. Conceder, ao Servidor Público Municipal Antonio Carlos Vicente, ocupante do cargo de provimento efetivo de Fiscal de Tributos e
Posturas, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Progressão por Cursos de Aperfeiçoamento e ou capacitação continuada, de 2% (dois por cento) sobre o vencimento, a partir de 01 de janeiro de 2022.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Lindóia do Sul, 20 de outubro de 2021.
NEUDI ANGELO BERTOL
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 252, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359621

PORTARIA Nº 252, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Concede Progressão por Cursos de Aperfeiçoamento ou Capacitação Continuada a Servidor Público Municipal
O PREFEITO MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e,
Considerando nos termos do artigo 32, § 1º e 2§, I, § 6º, da Lei Complementar nº 178/2011, de 24 de Outubro de 2011,
RESOLVE
Art. 1º. Conceder, ao Servidor Público Municipal Igor Frare Grandi, ocupante do cargo de provimento efetivo de Procurador Municipal, lotado
no Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito, Progressão por Cursos de Aperfeiçoamento e ou capacitação continuada, de 2% (dois por cento)
sobre o vencimento, a partir de 01 de janeiro de 2022.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Lindóia do Sul, 20 de outubro de 2021.
NEUDI ANGELO BERTOL
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 253, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359622

PORTARIA Nº 253, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Concede Progressão por Cursos de Aperfeiçoamento ou Capacitação Continuada a Servidora Pública Municipal
O PREFEITO MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e,
Considerando nos termos do artigo 32, § 1º e 2§, I, § 6º, da Lei Complementar nº 178/2011, de 24 de Outubro de 2011,
RESOLVE
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Art. 1º. Conceder, a Servidora Pública Municipal Joana Caroline Spricigo Frare, ocupante do cargo de provimento efetivo de Nutricionista,
lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, Progressão por Cursos de Aperfeiçoamento e ou capacitação continuada, de
2% (dois por cento) sobre o vencimento, a partir de 01 de janeiro de 2022.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Lindóia do Sul, 20 de outubro de 2021.
NEUDI ANGELO BERTOL
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 254, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359623

PORTARIA Nº 254, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Concede Progressão por Cursos de Aperfeiçoamento ou Capacitação Continuada a Servidor Público Municipal
O PREFEITO MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e,
Considerando nos termos do artigo 32, § 1º e 2§, I, § 6º, da Lei Complementar nº 178/2011, de 24 de Outubro de 2011,
RESOLVE
Art. 1º. Conceder, ao Servidor Público Municipal Diego Frare, ocupante do cargo de provimento efetivo de Cadastrista, lotado na Secretaria
Municipal de Administração e Finanças, Progressão por Cursos de Aperfeiçoamento e ou capacitação continuada, de 2% (dois por cento)
sobre o vencimento, a partir de 01 de janeiro de 2022.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Lindóia do Sul, 20 de outubro de 2021.
NEUDI ANGELO BERTOL
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 255, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359625

PORTARIA Nº 255, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Concede Progressão por Cursos de Aperfeiçoamento ou Capacitação Continuada a Servidora Pública Municipal
O PREFEITO MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e,
Considerando nos termos do artigo 32, § 1º e 2§, I, § 6º, da Lei Complementar nº 178/2011, de 24 de Outubro de 2011,
RESOLVE
Art. 1º. Conceder, a Servidora Pública Municipal Joana Caroline Spricigo Frare, ocupante do cargo de provimento efetivo de Nutricionista,
lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, Progressão por Cursos de Aperfeiçoamento e ou capacitação continuada, de
2% (dois por cento) sobre o vencimento, a partir de 01 de janeiro de 2022.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Lindóia do Sul, 20 de outubro de 2021.
NEUDI ANGELO BERTOL
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 256, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359626

PORTARIA Nº 256, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Concede Progressão por Cursos de Aperfeiçoamento ou Capacitação Continuada a Servidora Pública Municipal
O PREFEITO MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e,
Considerando nos termos do artigo 32, § 1º e 2§, I, § 6º, da Lei Complementar nº 178/2011, de 24 de Outubro de 2011,
RESOLVE
Art. 1º. Conceder, a Servidora Pública Municipal Dinara Signor Kiekow, ocupante do cargo de provimento efetivo de Psicóloga, lotada na
Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social, Progressão por Cursos de Aperfeiçoamento e ou capacitação continuada, de 2% (dois por
cento) sobre o vencimento, a partir de 01 de janeiro de 2022.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Lindóia do Sul, 20 de outubro de 2021.
NEUDI ANGELO BERTOL
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3359628

PORTARIA Nº 257, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Concede Progressão por Cursos de Aperfeiçoamento ou Capacitação Continuada a Servidora Pública Municipal
O PREFEITO MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e,
Considerando nos termos do artigo 32, § 1º e 2§, I, § 6º, da Lei Complementar nº 178/2011, de 24 de Outubro de 2011,
RESOLVE
Art. 1º. Conceder, a Servidora Pública Municipal Silvana Teresinha Dal Puppo, ocupante do cargo de provimento efetivo de Enfermeira, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social, Progressão por Cursos de Aperfeiçoamento e ou capacitação continuada, de 2% (dois
por cento) sobre o vencimento, a partir de 01 de janeiro de 2022.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Lindóia do Sul, 20 de outubro de 2021.
NEUDI ANGELO BERTOL
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 258, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359631

PORTARIA Nº 258, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Concede Progressão por Cursos de Aperfeiçoamento ou Capacitação Continuada a Servidora Pública Municipal
O PREFEITO MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e,
Considerando nos termos do artigo 32, § 1º e 2§, I, § 6º, da Lei Complementar nº 178/2011, de 24 de Outubro de 2011,
RESOLVE
Art. 1º. Conceder, a Servidora Pública Municipal Rafaela Spricigo da Silva Dutra, ocupante do cargo de provimento efetivo de Fisioterapeuta,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social, Progressão por Cursos de Aperfeiçoamento e ou capacitação continuada, de 2% (dois
por cento) sobre o vencimento, a partir de 01 de janeiro de 2022.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Lindóia do Sul, 20 de outubro de 2021.
NEUDI ANGELO BERTOL
Prefeito Municipal
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Lontras
Prefeitura
DECRETO 207/2021

Publicação Nº 3358980

DECRETO Nº 207/2021
HOMOLOGA DECISÃO DA COMISSÃO JULGADORA
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS, Prefeito em exercício do Munícipio de Lontras/SC, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o
estabelecido na Lei 8.666/1993 de 21/06/1993, e suas alterações.
RESOLVE:
Art. 1º - Fica homologada a decisão do Pregão Eletrônico nº 97/2021 em 20 de outubro de 2021, pela Pregoeira, através da Ata lavrada em
reunião, relatório ao Edital de Licitação nº 93/2021, para REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Declaramos ter o Processo Licitatório obedecido
a Lei, estando o mesmo em ordem, não havendo impugnações ou recursos pendentes de julgamento.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Lontras/SC, 20 de setembro de 2021.
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS
PREFEITO EM EXERCÍCIO

REGISTRO DE PREÇO 97/2021

Publicação Nº 3358973

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LONTRAS
PREGÃO ELETRÔNICO N.˚ 97/2021
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES
PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Contratados: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI, inscrito no CNPJ 24.402.903/0001-67, valor R$ 5.031,60 (cinco
mil e trinta e um reais e sessenta centavos); ELO TEXTIL LTDA EPP, inscrito no CNPJ 28.844.636/0001-39, valor R$4.550,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais); FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA – EPP, CNPJ 04.584.756/0001-86, valor R$3.490,00
(três mil quatrocentos e noventa reais); COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA, CNPJ 08.574.064/0001-08, valor R$10.028,00
(dez mil e vinte e oito reais); RP COMÉRCIAL LTDA ME, CNPJ 20.604.417/0001-70, valor R$ 720,00 (setecentos e vinte reais). Prazo: 12
meses.
Lontras, 20 de outubro de 2021. MARCIONEI HILLESHEIM. Prefeito.
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Luiz Alves
Prefeitura
DECRETO N.° 252/2021

Publicação Nº 3359450

DECRETO N.º 252/2021
Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIZ ALVES, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 167, inciso
VI da Constituição Federal e artigo 12, inciso I da Lei Orçamentária para o exercício de 2021 - Lei Municipal n.º 1.836, de 01 de dezembro
de 2020;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto crédito um adicional suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao orçamento municipal vigente:
Órgão: 26 – Secretaria de Municipal de Esportes e Cultura
Unidade: 01 – Secretaria de Municipal de Esportes e Cultura
13.392.05.2.014 – Manutenção dos Serviços de Promoções Culturais
Modalidade de Aplicação: 3.3.50.00 – Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Fonte de Recursos: 0.1.00.0098 – Recursos Ordinários
Valor: R$ 5.000,00
Art. 2º O créditos aberto no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes do excesso de arrecadação apurado no exercício de
2021, por conta dos Recursos Ordinários, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC,
Em, 20 de outubro de 2021.
MARCOS PEDRO VEBER
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios de
Santa Catarina – DOM, no Paço Municipal
e no site da Prefeitura de Luiz Alves www.luizalves.sc.gov.br
Amábile Erbs Schoeping
Procuradora-Geral do Município

ERRATA DO ATO N.º 3351690 – PORTARIA N.º 508/2021

Publicação Nº 3358283

ERRATA DO ATO N.º 3351690 – PORTARIA N.º 508/2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIZ ALVES, Estado de Santa Catarina, no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da República Federativa do Brasil e em conformidade com a Lei Orgânica do Município, torna pública a RETIFICAÇÃO do ATO N.º 3351690, de título PORTARIA
N.º 508/2021, cadastrado no dia 15 de outubro de 2021 e publicado no dia 18 de outubro de 2021, no artigo 1º, onde se lê: “JOSÉ ROQUE
NASCIMENTO DOS SANTOS;” leia-se: “JOSÉ ROQUE SANTOS NASCIMENTO”, permanecendo inalterados os demais termos do referido Ato.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC,
Em, 20 de outubro de 2021.
MARCOS PEDRO VEBER
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios de
Santa Catarina – DOM, no Paço Municipal
e no site da Prefeitura de Luiz Alves www.luizalves.sc.gov.br
Amábile Erbs Schoeping
Procuradora-Geral do Município
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Publicação Nº 3358635

ERRATA DO ATO N.º 3351704 – PORTARIA N.º 515/2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIZ ALVES, Estado de Santa Catarina, no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da República Federativa do Brasil e em conformidade com a Lei Orgânica do Município, torna pública a RETIFICAÇÃO do ATO N.º 3351704, de título PORTARIA
N.º 515/2021, cadastrado no dia 15 de outubro de 2021 e publicado no dia 18 de outubro de 2021, no artigo 1º, onde se lê: “03 a 08 de
outubro de 2021.” leia-se: “03 a 08 de novembro de 2021.”, permanecendo inalterados os demais termos do referido Ato.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC,
Em, 20 de outubro de 2021.
MARCOS PEDRO VEBER
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios de
Santa Catarina – DOM, no Paço Municipal
e no site da Prefeitura de Luiz Alves www.luizalves.sc.gov.br
Amábile Erbs Schoeping
Procuradora-Geral do Município

LEI N.° 1.891/2021

Publicação Nº 3358284

LEI N.º 1.891/2021
Autoriza o repasse de recursos financeiros ao Centro de Tradições Gaúchas Laço Luisalvense – CTG Laço Luisalvense, mediante a celebração
de termo de fomento entre a entidade e o Município de Luiz Alves.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal
de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Termo de Fomento com o Centro de Tradições Gaúchas Laço Luisalvense – CTG Laço Luisalvense, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob o n.º 83.799.163/0001-03, com
sede no Município de Luiz Alves, na Rodovia SC 414, n.º 1.101, Bairro Vila do Salto, Luiz Alves/SC.
Art. 2º O objeto do Termo de Fomento consiste na cooperação financeira, com a transferência de recursos da Prefeitura Municipal ao Centro
de Tradições Gaúchas Laço Luisalvense – CTG Laço Luisalvense, para realização do evento esportivo e cultural “Primeiro Torneio de Laço da
Cachaça” a ser realizado no dia 14 de novembro de 2021.
Parágrafo único. A transferência de recursos financeiros de que trata o caput deste artigo será no valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), a ser repassado em parcela única.
Art. 3º A fiscalização, monitoramento, avaliação do projeto e prestação de contas deverá ser feita na forma da Lei Federal n.º 13.019/2014.
Art. 4º As despesas para execução da parceria serão contabilizadas à conta do orçamento da Prefeitura Municipal.
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC,
Em, 20 de outubro de 2021.
MARCOS PEDRO VEBER
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios de
Santa Catarina – DOM, no Paço Municipal
e no site da Prefeitura de Luiz Alves www.luizalves.sc.gov.br
Amábile Erbs Schoeping
Procuradora-Geral do Município

PORTARIA N.º 517/2021

Publicação Nº 3358273

PORTARIA N.º 517/2021
Concede férias a servidora pública municipal.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIZ ALVES, Estado de Santa Catarina, no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da República Federativa do Brasil e em conformidade com a Lei Orgânica do Município;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder férias a servidora Sr.ª JULIETA CRISTINA FERNANDES SCHMIDT, Enfermeira, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde,
no período de 25 de outubro a 09 de novembro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC,
Em, 18 de outubro de 2021.
MARCOS PEDRO VEBER
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios de
Santa Catarina – DOM, no Paço Municipal
e no site da Prefeitura de Luiz Alves www.luizalves.sc.gov.br
Amábile Erbs Schoeping
Procuradora-Geral do Município

PORTARIA N.º 518/2021

Publicação Nº 3358275

PORTARIA N.º 518/2021
Nomeia servidora pública municipal.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIZ ALVES, Estado de Santa Catarina, no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da República Federativa do Brasil e em conformidade com a Lei Orgânica do Município;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear a servidora Sr.ª CAROLINE STOCKER, para o cargo de Odontólogo ESF, com carga horaria de 40 horas semanais, vinculada
à Secretaria Municipal de Saúde, em razão de sua aprovação no Concurso Público n.º 01/2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir do dia 20 de outubro de 2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC,
Em, 18 de outubro de 2021.
MARCOS PEDRO VEBER
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios de
Santa Catarina – DOM, no Paço Municipal
e no site da Prefeitura de Luiz Alves www.luizalves.sc.gov.br
Amábile Erbs Schoeping
Procuradora-Geral do Município
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Luzerna
Prefeitura
EXTRATO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - PL 068/2021 - PE 055/2021 - PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA
ACESSIBILIDADE - PML

Publicação Nº 3359086

MUNICÍPIO DE LUZERNA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2021 - PML
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021 - PML
O MUNICÍPIO DE LUZERNA, representado neste ato pelo Sr. JULIANO SCHNEIDER, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que o certame acima referenciado deflagrou-se FRACASSADO, uma vez que a empresa vencedora não anexou
no sistema de pregão eletrônico (BLL) as comprovações de qualificação técnica e as declarações exigidas no Edital, sendo a inabilitação
medida que se impõe.
- Objeto: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço destinado a contratação de empresa para fornecimento e instalação de
plataformas elevatórias para acessibilidade, devendo atender ABNT NBR 9050 e ABNT 9386-1 vigentes, conforme condições e especificações
constantes do Edital e Anexos que o integram.
Luzerna (SC), 20 de outubro de 2021.
JULIANO SCHNEIDER
Prefeito de Luzerna

PL 082/2021 - PE 058/2021 - MATERIAIS DIVERSOS - PML
MUNICÍPIO DE LUZERNA
EXTRATO DE EDITAL

Publicação Nº 3359861

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A6DDBACC2DA3D666A16F34D57A8B3ADF22BC7391

Processo Licitatório nº 082/2021 - PML
Pregão Eletrônico nº 058/2021 – PML
O MUNICÍPIO DE LUZERNA (SC), representado neste ato pelo seu prefeito, Sr. JULIANO SCHNEIDER, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO para Registro de Preço.
OBJETO: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço destinado à aquisição, de forma parcelada, de materiais diversos para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo
de Referência, que faz parte integrante doEdital.
REGIMENTO: Lei Federal nº 10.520/02, do Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar nº 123/06, dos Decretos Municipais nº
918/2007, 2.631/2018 e 2920/2020, aplicando-se subsidiariamente no que couberem as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93
com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA REFERÊNCIA DE TEMPO:
O Pregão Eletrônico será processado através do sistema BLL: www.bll.org.br
Recebimento das propostas: do dia 22/10/2021 a partir das 13h até o dia 10/11/2021 às 13h30min.
Abertura das propostas: dia 10/11/2021 às 13h30min.
Início da sessão de disputa de lances: dia 10/11/2021 às 14h.
Referência de tempo: horário de Brasília (DF).
LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS:
O Edital está disponível na íntegra nos sítios da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL (www.bll.org.br) e do Município de Luzerna
(www.luzerna.sc.gov.br).
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Mafra
Prefeitura
DECRETO Nº 4662 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359458

DECRETO Nº 4.662
DE 19 DE OUTUBRO DE 2021
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2021.
O Prefeito do Município de Mafra, EMERSON MAAS, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 68, inciso XVII da Lei Orgânica do Município; artigo 7º, da Lei nº 4.506 de 03 de dezembro de 2020 e em conformidade com artigo 43, § 1º, inciso III da Lei Federal
nº. 4.320/64 de 17 de março de 1964:
DECRETA
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no Orçamento Público Municipal de 2021 no valor de R$
200.000,00 (duzentos mil reais), conforme descrição abaixo:
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão Orçamentário: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ação: 0.4 - Encargos Gerais do Município
Despesa: 227 - 4.6.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
Art. 2º As despesas decorrentes do artigo anterior ocorrerão através de anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão Orçamentário: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ação: 0.4 - Encargos Gerais do Município
Despesa: 228 - 4.6.91.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Mafra, 19 de outubro de 2021.
EMERSON MAAS
Prefeito Municipal
CRISLEY Mª FUCHS VALÉRIO
Secretária Municipal da Fazenda e Planejamento

DECRETO Nº 4663 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359421

DECRETO Nº 4663
20 DE OUTUBRO DE 2021.
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR COM RECURSOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2020.
O Prefeito do Município de Mafra, EMERSON MAAS, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 68, inciso XVII da Lei Orgânica do Município e em conformidade com art. 43, § 1º, inciso I da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964;
DECRETA
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Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar com recursos do superávit financeiro do exercício de 2020,
conforme segue:
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão Orçamentário: 8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2.14 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração
Despesa: (507) 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 300 - Recursos Ordinários - Superávit Financeiro do Exercício Anterior - 0.3.00
R$ 8.000,00
Órgão Orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção:452 - Serviços Urbanos
Programa: 45 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Ação: 2.210 - Ampliação e Manutenção da Frota Mecanizada
Despesa: (520) 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 300 - Recursos Ordinários - Superávit Financeiro do Exercício Anterior - 0.3.00
R$ 10.000,00
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Mafra, em 20 de outubro de 2021.
EMERSON MAAS
Prefeito Municipal
CRISLEY Mª FUCHS VALÉRIO
Secretária Municipal da Fazenda e Planejamento

DECRETO Nº 4665 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359436

DECRETO Nº 4665
DE 20 DE OUTUBRO DE 2021
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2021.
O Prefeito do Município de Mafra, EMERSON MAAS, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 68, inciso XVII da Lei Orgânica do Município, artigo 6º, da Lei nº 4.506 de 03 de dezembro de 2020 e em conformidade com artigo 43, § 1º, inciso III da Lei Federal
nº. 4.320/64 de 17 de março de 1964:
DECRETA
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no Orçamento Público Municipal de 2021, conforme descrição
abaixo:
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão Orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 2005 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Função: 24 - Comunicações
Subfunção: 131 - Comunicação Social
Programa: 37 - ASSESSORIA DE IMPRENSA
Ação: 2.232 - Transparência e Comunicação
Despesa: (88) 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00
R$ 1.600,00
Unidade Gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão Orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa:16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 2.93 - Vigilância Sanitária
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Despesa: (465) 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38
R$ 1.000,00
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão Orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2.261 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social
Despesa: (248) 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00
R$ 24.000,00
Art. 2º A despesa decorrente do artigo anterior ocorrerá através de anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão Orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 2005 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Função: 24 - Comunicações
Subfunção: 131 - Comunicação Social
Programa: 37 - ASSESSORIA DE IMPRENSA
Ação: 2.232 - Transparência e Comunicação
Despesa: (87) 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00
R$ 1.600,00
Unidade Gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão Orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 2.93 - Vigilância Sanitária
Despesa: (109) 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38
R$ 1.000,00
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão Orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2.261 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social
Despesa: (245) 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00
R$ 24.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Mafra, 20 de outubro de 2021.
EMERSON MAAS
Prefeito Municipal
CRISLEY Mª FUCHS VALÉRIO
Secretária Municipal da Fazenda e Planejamento

DECRETO Nº 4666 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359546

DECRETO Nº 4666
20 DE OUTUBRO DE 2021.
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR COM RECURSOS ORIUNDOS DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE
2021.
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O Prefeito do Município de Mafra, EMERSON MAAS, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 68, inciso XVII da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com art. 43, § 1º, inciso II e § 3° da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964;
DECRETA
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar com recursos oriundos do excesso de arrecadação no exercício de 2021, conforme segue:
Unidade Gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão Orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 2.91 - Vigilância em Saúde - Vigilância Epidemiológica
Despesa: (466) 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38
R$ 2.200,00
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 2.84 - Manutenção da Secretaria de Saúde
Despesa: (460) 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 1381 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União – COVID-19 - 0.1.38
R$ 14.857,34
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Mafra, em 20 de outubro de 2021.
EMERSON MAAS
Prefeito Municipal
CRISLEY Mª FUCHS VALÉRIO
Secretária Municipal da Fazenda e Planejamento

DECRETO Nº. 4664 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359430

DECRETO Nº. 4664
DE 20 DE OUTUBRO DE 2021
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2021.
O Prefeito do Município de Mafra, EMERSON MAAS, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 68, inciso XVII da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei n° 4558 de 30 de setembro de 2021 e art. 43, § 1º, inciso III da Lei Federal nº. 4.320/64
de 17 de março de 1964;
DECRETA
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento público municipal do exercício de 2021, conforme segue:
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão Orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2.207 - Proteção Social Básica
Despesa: (195) 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 152 - Outras Tranf. Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS - 0.1.35
R$ 20.000,00
Ação: 2.219 - Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade
Despesa: (191) 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 152 - Outras Tranf. Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS - 0.1.35
R$ 18.000,00

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 1079

Unidade Gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão Orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 17001 - ADM. E GERÊNCIA DE APOIO AO ENSINO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa: 31 - APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL
Ação: 2.221 - Pessoal e Encargos do Ensino Infantil
Despesa: (5) 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso:118 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério
R$ 250.000,00
Despesa: (7) 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos
Fonte de recurso: 118 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério
R$130.000,00
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão Orçamentário: 8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2.14 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração
Despesa: (125) 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00
R$ 250.000,00
Despesa: (126) 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00
R$ 100.000,00
Despesa: (127) 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00
R$ 50.000,00
Órgão Orçamentário: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2.17 - Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
Despesa: (133) 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00
R$ 25.000,00
Órgão Orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa:30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2.2 - Coordenação dos Serviços de Expediente do Prefeito
Despesa: (41) 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00
R$ 42.000,00
Unidade Orçamentária: 2003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 92 - Representação Judicial e Extrajudicial
Programa: 4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Ação: 2.5 - Coordenação das Atividades da Procuradoria Geral do Município
Despesa: (44) 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00
R$ 16.000,00
Unidade Gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão Orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
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Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 2.193 - Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF
Despesa: (64) 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38
R$ 6.500,00
Ação: 2.217 - Centro de Especialidades Odontológicas
Despesa: (69) 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 102 - Receita de Impostos e de Transferências - Saúde - 0.1.02
R$ 90.000,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 2.89 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Despesa: (76) 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 102 - Receita de Impostos e de Transferências - Saúde - 0.1.02
R$ 120.000,00
Ação: 2.95 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - CAPS
Despesa: (85) 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 102 - Receita de Impostos e de Transferências - Saúde - 0.1.02
R$ 4.500,00
Art. 2º As despesas decorrentes ao artigo anterior ocorrerão através de anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão Orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2.259 - CRIANÇA FELIZ
Despesa: (274) 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 152 - Outras Tranf. Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS - 0.1.35
R$ 38.000,00
Unidade Gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão Orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 17001 - ADM. E GERÊNCIA DE APOIO AO ENSINO
Função:12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 32 - APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação: 2.223 - Pessoal e Encargos do Ensino Fundamental
Despesa: (14) 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)
R$ 380.000,00
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão Orçamentário: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ação: 0.4 - Encargos Gerais do Município
Despesa: (228) 4.6.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos
Fonte de recurso:100 - Recursos Ordinários - 0.1.00
R$ 197.500,00
Órgão Orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: 18 - Gestão Ambiental
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 47 - GESTÃO AMBIENTAL
Ação: 1.5 - Revitalização da Unidade de Conservação Parque do Passo
Despesa: (321) 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00
R$ 500.000,00
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Unidade Gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão Orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 2.217 - Centro de Especialidades Odontológicas
Despesa: (70) 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - 0.1.38
R$ 6.500,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Mafra, 20 de outubro de 2021.
EMERSON MAAS
Prefeito Municipal
CRISLEY Mª FUCHS VALÉRIO
Secretária Municipal da Fazenda e Planejamento

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2021
EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2021

Publicação Nº 3358234

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BE839C440AD5C2AC739556AE194EBBCB4EA0C7D8

Contratante: O MUNICÍPIO DE MAFRA
Empresa Registrada: CARLOS FRANCISCO VALÉRIO-ME
CNPJ: 11.899.959/0001-27
Percentual de Desconto: Lote 04 = 50% (cinquenta por cento), Lote 08 = 26% (vinte e seis por cento), Lote 10 = 50% (cinquenta por
cento)
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à
frota do Município de Mafra/SC, Corpo de Bombeiros Militar.
Origem: Processo nº 192/2021, Pregão Eletrônico RP Nº 046/2021.
Data de assinatura: 27 de agosto de 2021.
Vigência: A vigência da presente ATA é a partir de sua assinatura até 27 de agosto de 2022.
Foro: Comarca de Mafra
Chave no TCE: BE839C440AD5C2AC739556AE194EBBCB4EA0C7D8

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 117/2021

Publicação Nº 3359528

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4381B979093A145615E9B8282C7E41572B3FD752

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 117/2021
Contrato nº: 117/2021

Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratada: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 00.029.372/0003-02
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Manutenção Técnica Preventiva e Corretiva, com fornecimento
de peça, para o equipamento de raio X da Marca General Eletric (GE) utilizado na UPA do Município de Mafra, com recursos do Fundo Municipal de Saúde.
Processo Licitatório n.º 330/2021; Inexigibilidade de Licitação nº 009/2021.
Fundamento Legal: Artigo 25, inciso I da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Valor: R$ 20.806,84 (Vinte mil e oitocentos e seis reais e oitenta e quatro centavos).
Data de Assinatura: 29 de setembro de 2021.
Prazo: O presente contrato vigorará até 31/12/2021, com possibilidade de prorrogação desde que devidamente justificado pela autoridade
competente, e autorizado pela Secretaria Municipal de Administração.
Dotação Orçamentária:
499 - 2 . 16001 . 10 . 302 . 16 . 2.89 . 0 . 339000 Aplicações Diretas
Foro: Comarca de Mafra.
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EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO

Publicação Nº 3359257

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 070/2020
Contrato nº: 070/2020
Contratante: O MUNICÍPIO DE MAFRA
Contratada: CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA
CNPJ nº 82.607.623/0001-91
Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de obra de pavimentação das seguintes ruas: Rua Ben. Ramiro Ruthes e
Rod. Mun. Industrial Alfredo Ruthes; conforme projetos, orçamento, memorial descritivo, minuta do contrato, anexos e partes integrantes
deste edital, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, com recurso do BADESC, com recurso do BADESC.
Modalidade Processo Licitatório n.º 227/2020. Concorrência Publica nº 002/2020.
Valor Suprimido: Fica alterada a cláusula quinta do contrato, SUPRIMIDO do presente contrato o valor de R$ 148.921,52 (cento e quarenta
e oito mil novecentos e vinte um reais e cinquenta e dois centavos).
Fica revogado o Segundo Termo Aditivo, publicado no diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM) em 28 de maio de 2021.
Data Assinatura do termo aditivo: 07 de outubro de 2021.
Foro: Comarca de Mafra.

TERMO DE CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 001/2018

Publicação Nº 3358404

TERMO DE CONVOCAÇÃO
O Prefeito Municipal e o Secretário Municipal de Administração, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil e da Lei
Orgânica do Município de Mafra, assim como no Decreto de Homologação do Concurso Público nº 4168/2018 de 24 de dezembro de 2018,
convoca o (a) candidato (a) a seguir relacionado(a) aprovado(a) no Concurso Público, Edital nº 001/2018, a comparecer no endereço Avenida Prefeito Frederico Heyse, 1386 Mafra-SC no setor de CONTROLE INTERNO da Prefeitura, munido dos documentos referidos no Edital
do referido concurso:
NOME

CARGO

GISLAINE CAROLINE GONÇALVES PAES

AGENTE ADMINISTRATIVO

O não comparecimento nos prazos estipulados na Lei Complementar n º16/2005 artigos 15º, 16º e 17º, caracterizará o não interesse pela
vaga e implicará na exclusão e desclassificação em caráter irrevogável e irretratável do Concurso Público nº001/2018, facultando-nos a
convocar outro candidato, conforme Ordem de Classificação.
Mafra, 15 de Outubro de 2021.
Emerson Maas
Prefeito Municipal
Adriano José Marciniak
Secretário Municipal de Administração

Instituto de Previdência do Município de Mafra - IPMM
RESOLUÇÃO N.º 004/2021 - AUTORIZA O GERENTE FINANCEIRO DO IPMM A ASSINAR MARGEM CONSIGNÁVEL
PARA EMPRÉSTIMO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Publicação Nº 3359425

RESOLUÇÃO N.º 004/2021
AUTORIZA O GERENTE FINANCEIRO DO IPMM A ASSINAR MARGEM CONSIGNÁVEL PARA EMPRÉSTIMO DESCONTADO EM FOLHA DE
PAGAMENTO.
O CONSELHO ADMINISTRATIVO do Instituto de Previdência do Município de Mafra-IPMM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei
Municipal nº 2.571, de 22 de novembro de 2001, e a Resolução 001/2015 que criou o Regimento Interno do Conselho de Administrativo
do IPMM;
CONSIDERANDO a deliberação do Conselho Administrativo, na reunião realizada no dia 20 de outubro de 2021, às 13h30, na sede do IPMM;
CONSIDERADO a necessidade de delegação de atividades para a otimização dos processos internos da autarquia e melhoria da prestação
de serviços aos segurados;
RESOLVE:
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Artigo 1º - Além do presidente do IPMM, fica o gerente financeiro do instituto autorizado a assinar margem consignável para empréstimo
descontado em folha de pagamento.
Artigo 2º - O cálculo da margem consignável deve considerar descontos fixos e variáveis na folha de beneficiários ou servidores do IPMM
bem como seguir as determinações do Decreto Municipal nº 3.463/2011 ou de lei nacional que venha a sobrepô-lo.
Artigo 3° - A margem consignável, quando assinada pelo gerente financeiro do IPMM, deve fazer menção a esta resolução.
Artigo 4º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Mafra/SC, 20 de outubro de 2021.
MAYSA PIMENTEL DZUS
Presidente do Conselho Administrativo do IPMM
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Major Gercino
Prefeitura
DECRETO Nº 49, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358482

DECRETO MUNICIPAL nº 49, de 20 de outubro de 2021.
“DECRETA, PONTO FACULTATIVO NO MUNICÍPIO DE MAJOR GERCINO/SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
VALMOR PEDRO KAMMERS, Prefeito Municipal de Major Gercino, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e
CONSIDERANDO o artigo 236 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que declarou o dia 28 de outubro como dia do servidor público;
CONSIDERANDO que no dia 1º de novembro se comemora o dia de Todos os Santos, e declarado ponto facultativo pelo Estado de Santa
Catarina através do Decreto nº 1.096, de 13 de janeiro de 2021;
CONSIDERANDO o feriado nacional no dia 2 de novembro, instituído pela Lei no 662, de 6 de abril de 1949, data anual para homenagem
aos falecidos,
DECRETA:
Art.1º Fica decretado como “Ponto Facultativo” os dias 28 de outubro de 2021 e 1º de novembro de 2021, em todo território Municipal.
Parágrafo único – Por força do caput, nestes dias, ficam suspensas as atividades funcionais no Paço Municipal e nas Secretarias Municipais.
Art.2º A Secretaria Municipal de Saúde manterá sobreaviso/plantão nos dias 28 de outubro de 2021 e 1º e 2 de novembro de 2021, ambos
para casos de urgência e emergência.
Art.3º A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo seguirá o determinado no caput e parágrafo único do artigo 1º.
Art.4º Qualquer servidor, seja que natureza for, poderá ser convocado pelo Prefeito Municipal ou Secretário Titular, a prestar serviço de natureza emergencial durante o período do ponto facultativo, sem incidir pagamento de horas extras, cuja recusa no atendimento acarretará
falta grave.
Art.5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Major Gercino/SC, 20 de outubro de 2021.
Valmor Pedro Kammers
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 50, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358486

DECRETO MUNICIPAL nº 50, de 20 de outubro de 2021.
“REGULAMENTA O PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM ESTABELECIMENTOS QUE PRODUZAM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL NO MUNICÍPIO DE MAJOR GERCINO SC, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.
VALMOR PEDRO KAMMERS, Prefeito Municipal de Major Gercino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.197 de 18 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a instituição do Serviço de Inspeção Municipal –
produtos de origem animal no âmbito deste município.
DECRETA:
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art.1º Este Decreto regulamenta o procedimento administrativo para cumprimento das penalidades aplicadas pela infração das normas de
inspeção e de fiscalização sanitária, instituídas pelo Serviço de Inspeção Sanitária –SIM, no Município de Major Gercino SC.
§1º Este Decreto está em conformidade à Lei Municipal nº 1.197/2018, que instituiu o Serviço de Inspeção Municipal, no município de Major
Gercino/SC.
§2º Para os efeitos deste Decreto, considera-se infração, a desobediência ou a inobservância ao disposto nas normas legais, regulamentares e outras que, por qualquer forma, destinam-se à industrialização, o beneficiamento e a comercialização de produtos de origem animal.
DA NOTIFICAÇÃO
Art.2º Fica a critério do técnico do SIM a lavratura e expedição de termo de orientação e vistoria ao inspecionado para que faça ou deixe
de fazer alguma coisa, com indicação da disposição legal ou regulamentar pertinente, devendo conter a identificação completa do inspecionado.
§1º Quando lavrado e expedido o referido termo, o prazo concedido para o cumprimento das exigências será de até 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogado por no máximo mais 60 (sessenta) dias, a critério da autoridade notificante, caso seja requerido pelo interessado, até
5 (cinco) dias antes do prazo inicialmente concedido e devidamente fundamentado.
§2º Decorrido o prazo concedido e não sendo atendida as exigências será lavrado auto de infração e instaurado processo administrativo
sanitário.
DAS PENALIDADES
Art.3º A infração ao disposto na Lei 1.197/2018 sujeita o infrator às penalidades e/ou medidas cautelares, na forma de:
I-advertência formal, notificando o infrator da irregularidade quando este for primário;
II-multa, devendo a mesma ser aplicada em dobro no caso de reincidência. No caso de múltiplas reincidências a multa será aplicada
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conforme o número de reincidências registradas pela fiscalização;
III-apreensão e/ou condenação de matérias-primas, produtos, subprodutos e derivados de origem animal, quando não apresentarem condições higiênico-sanitárias adequadas ao fim a que se destinam, ou forem adulteradas ou falsificadas;
IV-suspensão da atividade que cause risco ou ameaça de natureza higiênico-sanitária;
V-apreensão dos aditivos e ingredientes não autorizados e/ou adulterados;
VI-apreensão de rotulagem impressa em desacordo com as condições legais;
VII-interdição total ou parcial do estabelecimento: quando a infração consistir na adulteração ou falsificação habitual do produto ou se
verificar, mediante inspeção técnica realizada pelo órgão competente, a inexistência de condições técnicas e higiênico-sanitárias previstas
na legislação vigente;
VIII-cancelamento de registro: após a terceira reincidência será expedido pelo técnico do SIM, Relatório de Certificação de Irregularidade
Permanente, que será publicado no Diário Oficial e, ensejará o cancelamento do registro do produto, que estiver em desacordo com as
orientações da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
§1º Para fins deste Decreto consideram-se medidas cautelares os procedimentos intentados para prevenção ou conservação da garantia da
saúde pública. Trata-se de ato de prevenção do Poder Público, quando da gravidade do fato e do comprovado risco de lesão à saúde pública.
Considera-se também a dispensabilidade de processo administrativo prévio para sua execução.
§2º Para fins deste Decreto considera-se reincidência o cometimento de infração à legislação sanitária, duas ou mais vezes dentro do período de um ano, contado da data da fiscalização.
§3º As multas previstas neste artigo e classificadas abaixo, atingirão o grau máximo, no caso de artifício, ardil, simulação, desacato, embaraço ou resistência à ação fiscal, levando-se em conta, além das circunstâncias agravantes, a situação econômico-financeira do infrator e
meios a seu alcance para cumprir a lei:
a) leves - aquelas em que o infrator for beneficiado por circunstância atenuante;
b) médias - aquelas em que for verificada uma circunstância agravante;
c) graves - aquelas em for verificada a existência de duas ou mais circunstâncias agravantes.
§4º A suspensão de que trata o inciso IV cessará quando sanado o risco ou ameaça de natureza higiênico-sanitária ou no caso de franquia
de atividade à ação fiscalizadora.
§5º Aplicada a penalidade de interdição, de que trata o inciso VII, essa ficará em vigor até que o infrator cumpra as medidas exigidas pela
legislação sanitária, solicite a realização de nova inspeção sanitária e que a autoridade julgadora se manifeste sobre o pleito de desinterdição
de maneira fundamentada.
§6º Se a interdição não for levantada nos termos do parágrafo anterior, decorridos 12 (doze) meses, o registro será automaticamente
cancelado.
§7º A destinação das apreensões previstas neste artigo ficará a encargo do Secretário de Agricultura do município de Major Gercino.
§8º As penalidades previstas nos incisos deste artigo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, dependendo da gravidade da
infração.
§9º São circunstâncias atenuantes:
I-a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do evento;
II-a errada compreensão da norma sanitária, admitida como escusável, quando patente a incapacidade do agente para entender o caráter
ilícito do fato;
III-o infrator, por espontânea vontade, imediatamente, procurar reparar ou minorar as consequências do ato lesivo à saúde pública que lhe
for imputado;
IV-ter, o infrator, sofrido coação, a que podia resistir, para a prática do ato;
V-ser, o infrator, primário, e a falta cometida, de natureza leve.
§10 São circunstâncias agravantes:
I-ser, o infrator, reincidente;
II-ter, o infrator, cometido a infração para obter vantagem pecuniária decorrente do consumo pelo público do produto elaborado, em contrário ao disposto na legislação sanitária;
III-o infrator coagir outrem para a execução material da infração;
IV-ter, a infração, consequências calamitosas à saúde pública;
V-se, tendo conhecimento de ato lesivo à saúde pública, o infrator deixar de tomar as providências de sua alçada, tendentes a evitá-lo;
VI-ter, o infrator, agido com dolo ainda que eventual, fraude ou má fé.
Art.4º A pena de multa será cobrada em Unidade Fiscal Municipal - UFM, obedecidos os seguintes critérios:
I-de 10 a 45 UFM nas infrações leves;
II-de 46 a 90 UFM nas infrações médias;
III-de 91 a 190 UFM nas infrações graves.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Art.5º A infração a esta legislação será apurada em procedimento administrativo, iniciado com a lavratura do auto de infração, observados
os prazos estabelecidos neste regulamento e em outras normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie.
Art.6º Constatada a infração, será lavrado, pelo agente de inspeção, devidamente credenciado, o respectivo auto que deverá conter dentre
outras informações:
I-nome do infrator, endereço, CNPJ ou CPF; bem como os demais elementos necessários a sua qualificação e identificação civil;
II-local e hora da infração;
III-descrição sucinta da infração e citação dos dispositivos legais infringidos;
IV-nome do agente de inspeção e testemunhas, quando houver, que deverão ser qualificadas;
V-assinatura do autuado, do fiscal, e de testemunhas quando houver.
§1º Lavrado o auto de infração, o autuante o lerá o inteiro para o autuado, testemunhas e demais pessoas presentes.
§2º Sempre que o autuado se negar a assinar o auto de infração, será o fato nele consignado e uma das vias lhe será remetida posteriormente, entregado pessoalmente pelo fiscal ou equipe de apoio, sempre que possível na presença de 2 (duas) testemunhas, certificando no
Auto o ocorrido, com menção ao lugar, ao dia e a hora.
§3º A autuação será feita em 03 (três) vias, sendo uma do infrator, a segunda para instrução do processo, a terceira para o arquivo do
órgão competente.
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DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO
Art.7º O fiscal que lavrar o auto de infração deverá instruí-lo com relatório sobre a infração e demais ocorrências, bem como de peças que
o compõem, de forma a poder melhor esclarecer a autoridade que proferirá a decisão.
Art.8º Concluída a fase de instrução, o processo será submetido a julgamento em primeira instância pelo Técnico Coordenador do Serviço
de Inspeção Municipal e em segunda instancia ao Secretário Municipal de Agricultura.
DO JULGAMENTO DO PROCESSO
Art.9º As decisões definitivas do processo administrativo serão executadas:
I-Administrativamente;
II-Judicialmente;
Art.10 Serão executadas por via administrativa:
I-a pena de advertência, através de notificação à parte infratora, fazendo-se sua inscrição no registro cadastral;
II-a pena de multa, enquanto não inscrita em dívida ativa, através de notificação para pagamento;
III-a pena de apreensão de matérias-primas, produtos alimentícios, subprodutos, ingredientes, rótulos, embalagens, equipamentos, utensílios e outros com lavratura do respectivo termo de apreensão;
IV-a inutilização de matérias-primas, produtos alimentícios, subprodutos, ingredientes, rótulos, embalagens, após a apreensão com lavratura do respectivo termo de inutilização;
V-a pena de suspensão através da notificação determinando a suspensão imediata das atividades com a lavratura do respectivo termo de
suspensão;
VI-a pena de interdição do estabelecimento com a lavratura do respectivo termo no ato da fiscalização.
Art.11 Nos casos de pena pecuniária, a não quitação do débito ensejará a inscrição na dívida ativa da instituição e promoção da execução
fiscal.
§1º As multas impostas sofrerão redução de 20% (vinte por cento), caso o pagamento seja efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da data em que infrator for notificado da decisão que lhe imputou a referida penalidade.
§2º O pagamento da multa em qualquer circunstância, implicará a desistência tácita de recurso em relação a sua aplicação, permanecendo
o processo administrativo em relação às demais penalidades eventualmente aplicadas acumulativamente.
Art.12 Após inscrição em dívida ativa, a pena de multa será executada judicialmente.
Art.13 Para fins de inscrição de débitos em dívida ativa serão gerados os seguintes formulários:
I-inscrição da dívida ativa;
II-certidão de dívida ativa;
III-documento de arrecadação municipal (DAM) com valor consolidado da dívida.
Parágrafo único: A emissão dos documentos referidos no caput deste artigo ficará a cargo da Secretaria Municipal de Finanças, através do
Setor de Tributação.
Art.14 A inclusão e a baixa da dívida ativa serão efetuadas pelo município.
Art.15 As omissões ou incorreções na lavratura do auto de infração não acarretarão nulidade do mesmo quando do processo constarem os
elementos necessários à determinação da infração e do infrator.
Art.16 A defesa e/ou recurso, quando produzidos por procurador, deverão estar acompanhados do instrumento de mandato sob pena de
não serem apreciados.
DA DEFESA E DO RECURSO
Art.17 O infrator, querendo apresentar defesa, deverá protocolizá-la na sede do Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M.), dirigida ao técnico
do Serviço de Inspeção Municipal, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data do recebimento do auto de infração.
Art.18 Recebida a defesa, ou decorrido o prazo estipulado para a mesma, o técnico do Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M.) proferirá o
julgamento e encaminhará a decisão ao autuado.
Art.19 Não concordando, o autuado, com a decisão proferida em primeira instância, poderá, no prazo de 10 (dez) dias contados da data do
recebimento da decisão, através do aviso de recebimento (AR), interpor recurso para a segunda instância julgadora.
Art.20 Transitada em julgamento a decisão ou transcorridos os prazos recursais o infrator terá o prazo de 30 (trinta) dias para cumprir a
obrigação.
DOS ÓRGÃOS DE JULGAMENTO
Art.21 A defesa administrativa e o recurso impugnado às penalidades impostas pelo presente regulamento serão julgados;
I-em primeira instância, pelo técnico do Serviço de Inspeção Municipal;
II-em segunda e última instância, o recurso será julgado pelo Secretário Municipal Agricultura e Meio Ambiente.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.22 A autoridade sanitária terá livre ingresso, em qualquer dia e hora, mediante identificação e uso das formalidades legais, em todas as
agroindústrias ou estabelecimentos similares, neles fazendo observar o cumprimento das normas sanitárias em vigor.
§1º Nos casos de oposição à visita ou inspeção, a autoridade lavrará auto de infração e intimará o proprietário, locatário, morador, administrador ou seus procuradores a facilitar a visita, imediatamente ou dentro de 24 horas, conforme a urgência.
§2º Persistindo o embaraço, a autoridade sanitária poderá solicitar a intervenção da autoridade policial civil, militar ou judicial, esgotadas
as medidas de conciliação, sem prejuízo das penalidades previstas.
Art.23 Os recursos provenientes da receita de taxas dos atos de inspeção e fiscalização sanitária tem por finalidade a obtenção supletiva
de recursos destinados à melhoria dos serviços relacionados com o serviço de inspeção municipal –SIM, como o custeio e manutenção da
estrutura do serviço, aquisição de equipamentos, móveis, veículos, confecção material didático e outros inerentes ao serviço, capacitações,
cursos, dentre outros.
Art.24 Os pedidos de restituição de taxas indevidamente pagas ou recolhidas a maior só serão aceitos quando instruídos com as vias destinadas ao contribuinte e cópia da via destinada ao órgão prestador do serviço.
Art.25 Os casos omissos serão decididos conjuntamente com a equipe técnica do SIM e o Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, observado o disposto no Código Sanitário Municipal.
Art.26 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Major Gercino SC, 20 de outubro de 2021.
Valmor Pedro Kammers
Prefeito Municipal
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Maracajá
Prefeitura
1ª TA AO CONTRATO N° 031/2021

Publicação Nº 3359401
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BB3950E279AEC85C4A8596444439C9B400529FF8

1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 031/2021

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 031/2021, firmado em 05 de maço 2021, decorrente do Processo de Licitação - Modalidade: Pregão Presencial nº. 009/2021, homologado em 05/03/2021, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARACAJÁ, com sede na Avenida
Getúlio Vargas, n° 530, Centro, Maracajá-SC, CEP: 88915-000, inscrito no CNPJ sob o nº 82.915.026/0001-24, neste ato representado
pelo Sr. ANIBAL BRAMBILA, Prefeito Municipal, portador da Cédula de Identidade n° 5045998, expedida pelo SSP de SC, e inscrito no
CPF sob o n° 274.841.906-59,, ora denominado CONTRATANTE, e de outro lado NICOLAU SATURINO VIEIRA, estabelecida na Rua Pedro
Hoffmann, n° 215 – Sala 02, bairro Barro Vermelho, Orleans-SC, CEP 88.870-000, telefone (48) 3191-0717, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº
34.413.040/0001-87, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu Representante Legal, Sr. ARTEDANIO SILVA
VIEIRA, representante legal, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.573.428/SSP-SC e inscrito no CPF sob o nº 715.671.949-15, já
qualificadas no Contrato Original, tem justo e acordado o presente Termo Aditivo, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
Constitui objeto do presente Termo Aditivo de Item previstos no contrato n° 031/2021, que tem como objeto aquisição de materiais de
limpeza, para atendimento a Rede Municipal de Ensino (Escolas e CEI), Fundo Municipal de Assistência e Bem Estar Social – CRAS, Fundo
Municipal De Saúde, Secretaria do Meio Ambiente e Turismo, Centro De Triagem e Resíduos Sólidos, Almoxarifado, Conselho Tutelar, Convênio Rádio Patrulha e Sede da Administração do município de Maracajá/SC, dentro dos limites e na forma do artigo 65 da Lei 8.666193 e
alterações subsequentes:
ITEM

PRODUTO

UNID

4

Álcool para uso geral, com no mínimo
92,6 graus gl, em frasco resistente e
transparente, com 1 (um) litro; rótulo
Lts
contendo: identificação, fabricante,
composição, data de fabricação e validade; selo do Inmetro.

PREÇO
UNIT. R$

25% Quant

PREÇO TOTAL R$

R$ 9,77

125

R$ 1.221,25

VALOR TOTAL R$ 1.221,25 (mil duzentos e
vinte e um reais e vinte e cinco centavos)

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Valor do Aditivo
O valor total deste Termo Aditivo de acréscimo de itens é de R$ 1.221,25 (mil duzentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA – Do Valor Global
O valor global estimado do contrato que é de R$ 26.788,50 (vinte e seis mil setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), de
acordo com esse termo aditivo passa a ser de R$ 28.009,75 (vinte e oito mil, nove reais e setenta e cinco centavos).
CLÁUSULA QUARTA - Da Dotação Orçamentária
A despesa do objeto deste contrato correrá pelas seguintes dotações orçamentárias:
3.01 – Secretaria de Administração e Finanças
2.004 – Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças
3.3.90.00.00.00.00.00 0080 (11)
2.047 – Manutenção do Conselho Tutelar
3.3.90.00.00.00.00.00 0080 (27)
04.01 – Depto. De Agricultura, Industria e Comércio
2.010 – Assistência ao Pequeno Produtor Rural
3.3.90.00.00.00.00.00 0080 (37)
05.01 – Depto. De Educação, Cultura e Esportes
2.012 – Manutenção da Educação Infantil
3.3.90.00.00.00.00.00 0104
2.013 – Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.90.00.00.00.00.00 0104
02. Depto de Esportes
2.023 – Manutenção do Departamento de Esportes
3.3.90.00.00.00.00.00 0080 (108)
07.01 – Depto. De Esportes
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3.3.90.00.00.00.00.00 0080 (138)
13.01 – Fundo Municipal de Assistência Social
2.026 – Atenção as Famílias
3.3.90.00.00.00.00.00 0223 (171)
3.3.90.00.00.00.00.00 0080 (168)
16.01 – Secretaria do Meio Ambiente e Turismo
2.050 – Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo
3.3.90.00.00.00.00.00 0080 (202)
11.01 – Fundo Municipal de Saúde
2.062 – Atenção Básica
3.3.90.00.00.00.00.00 1327 (42)
3.3.90.00.00.00.00.00 0103 (21)
CLÁUSULA QUINTA - Do Documento Anexo
Constitui documento anexo a este aditivo o ofício n° 131/2021 do Departamento de Educação e Cultura, Parecer do Controle Interno e o
Parecer favorável da Assessoria Jurídica do Município, que reconhecem os argumentos destacados no requerimento, dele fazendo parte
independente de transcrição, para que seja realizado o aditivo de 25% (vinte e cinco por cento) no item inicialmente previsto, de acordo
com a tabela acima.
CLÁUSULA SEXTA - DA Ratificação
Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato original não expressamente alteradas por este instrumento que aquele se integra
formando um todo único e indivisível para todos os fins de direito.
E, por estarem justos e acordados, as partes assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com
as testemunhas abaixo.
Maracajá/SC, 20 de outubro de 2021.
MUNICÍPIO DE MARCAJÁ
ANIBAL BRAMBILA
Prefeito Municipal

NICOLAU SATURINO VIEIRA
ARTEDANIO SILVA VIEIRA
Representante Legal

TESTEMUNHAS
Nome: Edilane Rocha Nicoleite
Secretária de Administração
CPF: 725.994.309-25

Nome: Andresa Martins dos Santos Pereira
Chefe de Gabinete
CPF: 062.423.729-08

1ª TA AO CONTRATO N° 042/2021
1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 042/2021

Publicação Nº 3359413
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A126AACD8A1B1671AD7ABA47C14269354F277238

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 042/2021, firmado em 09 de abril 2021, decorrente do Processo de Licitação - Modalidade: Chamada Pública nº. 003/2021, homologado em 09/04/2021, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARACAJÁ, com sede na Avenida Getúlio
Vargas, n° 530, Centro, Maracajá-SC, CEP: 88915-000, inscrito no CNPJ sob o nº 82.915.026/0001-24, neste ato representado pelo Sr.
ANIBAL BRAMBILA, Prefeito Municipal, portador da Cédula de Identidade n° 5045998, expedida pelo SSP de SC, e inscrito no CPF sob o n°
274.841.906-59,, ora denominado CONTRATANTE, e de outro lado JORGE MATOS HEME, residente na Rua Francisco Constantino de Oliveira, s/n, bairro Garajuva, Maracajá-SC, CEP: 88.915-000, portador da Cédula de Identidade RG n° 15/R-1.974.012 e inscrito no CPF sob o n°
500.785.699-15, doravante denominada CONTRATADA, já qualificadas no Contrato Original, tem justo e acordado o presente Termo Aditivo,
mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
Constitui objeto do presente Termo Aditivo de Item previstos no contrato n° 042/2021, que tem como objeto aquisição de gêneros alimentícios oriundos diretamente da Agricultura Familiar para a merenda escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino do Maracajá/
SC (Escolas e C.E.I), para o ano de 2021, dentro dos limites e na forma do artigo 65 da Lei 8.666193 e alterações subsequentes:
ITEM

PRODUTO

UNID

PREÇO
UNIT. R$

25% Quant

PREÇO TOTAL
R$

9

Banana branca

KG

R$ 3,25

400

R$ 1.300,00

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Valor do Aditivo
O valor total deste Termo Aditivo de acréscimo de itens é de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).
CLÁUSULA TERCEIRA – Do Valor Global
O valor global estimado do contrato que é de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), de acordo com esse termo aditivo passa a ser de R$
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6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).
CLÁUSULA QUARTA - Da Dotação Orçamentária
A despesa do objeto deste contrato correrá pelas seguintes dotações orçamentárias:
3.3.90.00.00.00.00.00 0080 (43)
3.3.90.00.00.00.00.00 0108 (44)
3.3.90.00.00.00.00.00 1108 (221)
CLÁUSULA QUINTA - Do Documento Anexo
Constitui documento anexo a este aditivo o ofício n° 133/2021 do Departamento de Educação e Cultura, Parecer favorável da Assessoria
Jurídica do Município e Parecer favorável do Controle Interno, que reconhece os argumentos destacados no requerimento, dele fazendo
parte independente de transcrição, para que seja realizado o aditivo de 25% (vinte e cinco por cento) no item inicialmente previsto, de
acordo com a tabela acima.
CLÁUSULA SEXTA - DA Ratificação
Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato original não expressamente alteradas por este instrumento que aquele se integra
formando um todo único e indivisível para todos os fins de direito.
E, por estarem justos e acordados, as partes assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com
as testemunhas abaixo.
Maracajá/SC, 20 de outubro de 2021.
MUNICÍPIO DE MARCAJÁ
ANIBAL BRAMBILA
Prefeito Municipal

JORGE MATOS HEME
Produtor Rural
Contratada

TESTEMUNHAS
Nome: Edilane Rocha Nicoleite
Secretária de Administração
CPF: 725.994.309-25

1ª TA AO CONTRATO N° 067/2021
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2021

Nome: Andresa Martins dos Santos Pereira
Chefe de Gabinete
CPF: 062.423.729-08

Publicação Nº 3359411
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5ADCC4279A8C865164EF0844A1441E6E201964D5

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 067/2021, firmado em 06 de agosto de 2021, decorrente do Processo de Licitação - Modalidade: Tomada de Preço nº 048/2021, homologado em 05/08/2021, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARACAJÁ, com sede na Avenida Getúlio
Vargas, nº 530, Centro, Maracajá/SC, CEP: 88915-000, inscrito no CNPJ sob o nº 82.915.026/0001-24, neste ato representado pelo Senhor
ANIBAL BRAMBILA, Prefeito Municipal, portador da Cédula de Identidade n° 5045998, expedida pelo SSP de SC, e inscrito no CPF sob o n°
274.841.906-59, ora denominado CONTRATANTE, e de outro lado à empresa FORMULA PAVIMENTACAO URBANA EIRELI, estabelecida na
Rua Vereador Arthur Manoel Mariano, n° 362 – Sala 207, Edifício Vitoria Center, bairro Forquilhinha, São José-SC, CEP 88.106-500, inscrita
no CNPJ/MF sob o Nº 23.155.389/0001-40, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. VERISSIMO PEDRO DA
SILVA JUNIOR, representante legal, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.571.646 e inscrito no CPF sob o nº 023.112.079-62, representante legal, portador da Cédula de Identidade RG nº 452.046/SSP-SC e inscrito no CPF sob o nº 288.791.049-34, já qualificadas no
Contrato Original, tem justo e acordado o presente Termo Aditivo, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
Fica estabelecida por acordo entre as partes a PRORROGAÇÃO do período de execução do contrato nº 067/2021, que tem como objeto
execução dos serviços necessários a pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização na Rua Antônio Alípio Gabriel, Rua Santino
Manoel da Silva, Rua Pedro Samuel Bernadino e Rua Avelina Henrique Felisberto Maracajá/SC, com término atual do prazo de execução em
04/11/2021, por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, prazo de execução será até 03/01/2022, com base no artigo 57 da Lei Nº 8.666/93 e
alterações subsequentes, de acordo com o Parecer Jurídico favorável em anexo.
CLÁUSULA QUARTA - Do Documento Anexo
Constitui documento anexo a este, a solicitação de aditivo de prorrogação de prazo da empresa, o memorando interno n° 76/2021 do Departamento de Obras, Habitação e Serviços Urbanos, Parecer da Assessoria Jurídica e Controle Interno favoráveis, em suas íntegras, dele
fazendo parte independente de transcrição.
CLÁUSULA QUINTA - Das Demais Cláusulas
Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato Original Nº 067/2021, não expressamente alteradas por este instrumento que
aquele se integra formando um todo único e indivisível para todos os fins e direito. E, por estarem justos e acordados, as partes assinam o
presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.
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Maracajá/SC, 20 de outubro de 2021.
MUNICÍPIO DE MARCAJÁ
ANIBAL BRAMBILA
Prefeito Municipal
FORMULA PAVIMENTACAO URBANA EIRELI
VERISSIMO PEDRO DA SILVA JUNIOR Representante Legalo
TESTEMUNHAS
Nome: Edilane Rocha Nicoleite
Secretária de Administração
CPF: 725.994.309-25

ASSINADO DIGITALMENTE

Nome: Andresa Martins dos Santos Pereira
Chefe de Gabinete
CPF: 062.423.729-08

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE
Data do Registro: 18/01/2021

Válido até: 18/01/2022

1

Item

TESTE RÁPIDO COVID-19 SARS-COV-2 - Kit específico para diagnóstico de COVID-19,
teste rápido do tipo Ag para detecção qualitativa de antígenos de SARS-COV-2 em amostras
de Swab da nasofaringe. O kit específico para diagnóstico de COVID-19 deve possuir e
apresentar o número de registro na ANVISA. Sensibilidade mínima 96%. Especificidade
acima de 99%. Leitura entre 2 e 15 minutos. Cada kit deverá conter um dispositivo de teste,
um sachê dessecante com sílica gel, tampão de extração, tampa filtro, swab estéril e
instruções de uso. Validade no mínimo 24 meses. O licitante vencedor deverá apresentar, no
mínimo, 10 (dez) amostras, em até 03 (três) dias úteis, após se declarado vencedor do item
supra, no pregão eletrônico, para que a autoridade competente, teste-a , aprove-a ou não,
sob pena de inabilitação/desclassificação do item. Somente será testado o produto cuja
proposta seja a de menor preço e que atenda a esse descritivo e ,sendo aprovada, haverá o
abatimento do valor correspondente das amostras, na ordem de compra.

Especificação
UN

Unid.

BIOCON BIOCON

BICON

DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI (112017)

Marca Ofer.

FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI (112018)

Fornecedor

REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARACAJÁ/SC, NO QUE SE REFERE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO COVID-19, EM ATENDIMENTO A

Número do Registro de Preços: 1/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: ...................

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJA

Descto. (%)

73,1700

73,1600

Preço Unitário

2

1

Classif.
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ASSINADO DIGITALMENTE
Data do Registro: 18/01/2021

Válido até: 18/01/2022

Item
Especificação

Unid.

LANG E FILHOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA (112019)

Fornecedor

REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARACAJÁ/SC, NO QUE SE REFERE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.

Descto. (%)
LANG SARS-CoV- 2 Ant

Marca Ofer.

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO COVID-19, EM ATENDIMENTO A

Número do Registro de Preços: 1/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: ...................

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJA

73,1700

Preço Unitário

3

Classif.

Página: 2/3

21/10/2021 (Quinta-feira)
DOM/SC - Edição N° 3657
Página 1092

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE
Data do Registro: 18/01/2021

Válido até: 18/01/2022

Especificação

Maracajá, 18 de Janeiro de 2021.

(112019) - LANG E FILHOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA

(112018) - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

(112017) - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI

PROCESSO N° 15/2020

REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2021

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

Item

Unid.

Fornecedor

REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARACAJÁ/SC, NO QUE SE REFERE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.

Marca Ofer.

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO COVID-19, EM ATENDIMENTO A

Número do Registro de Preços: 1/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: ...................

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJA

Descto. (%)

Preço Unitário

Classif.
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Data do Registro: 07/10/2021

Válido até: 07/10/2022

ASSINADO DIGITALMENTE

LIXEIRA C/ PEDAL 30L VERMELHA

UN

UN

KIT LIXEIRA TRIPLA COM SUPORTE P/COLETA SELETIVA

2

3

UN

Unid.

COLETOR DE LIXO 120L

Especificação

1

Item

0

GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446)

0

72,2800

1

8

7

6

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Classif.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 023/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 072/2021

585,0000

490,0000

469,0000

467,9400

461,0000

416,9900

369,9600

329,0000

290,0000

263,9900

248,0000

247,0000

238,0000

Preço Unitário

Página: 1/4
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RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689)

0

0

LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (112263)

GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E
SERRALHER (112266)

0

G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLA
(112261)

0

0

RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689)

NICOLAU SATURNINO VIEIRA (111887)

0

0

DIPAR FERRAGENS - EIRELI (112262)

MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN EIRELI (112264)

0

NICOLAU SATURNINO VIEIRA (111887)

0

0

G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLA
(112261)

MARCELO SIMONI (112259)

0

MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN EIRELI (112264)

Descto. (%)
0

Marca Ofer.

GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446)

Fornecedor

INFANTIL,DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE LIXEIRAS DIVERSAS,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CENTRO DE EDUCAÇÃO

Número do Registro de Preços: 23/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: ...................

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA

21/10/2021 (Quinta-feira)
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ASSINADO DIGITALMENTE
Data do Registro: 07/10/2021

Válido até: 07/10/2022

4

Item

LIXEIRA C/ PEDAL 30L AMARELA

Especificação

UN

Unid.

0

MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN EIRELI (112264)

0

0

GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446)

NICOLAU SATURNINO VIEIRA (111887)

0

0

MARCELO SIMONI (112259)

LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (112263)

0

NICOLAU SATURNINO VIEIRA (111887)

0

0

MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN EIRELI (112264)

RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689)

0

GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446)

Descto. (%)
0

Marca Ofer.

LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (112263)

Fornecedor

INFANTIL,DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE LIXEIRAS DIVERSAS,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CENTRO DE EDUCAÇÃO

Número do Registro de Preços: 23/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: ...................

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA

89,2500

84,0000

83,6000

79,5200

72,2800

97,9800

89,2500

84,0000

83,6000

79,5200

Preço Unitário

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

Classif.
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ASSINADO DIGITALMENTE
Data do Registro: 07/10/2021

Válido até: 07/10/2022

Item
Especificação

Unid.

MARCELO SIMONI (112259)

Fornecedor

INFANTIL,DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Marca Ofer.

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE LIXEIRAS DIVERSAS,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CENTRO DE EDUCAÇÃO

Número do Registro de Preços: 23/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: ...................

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA

0

Descto. (%)

97,9800

Preço Unitário

6

Classif.
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ASSINADO DIGITALMENTE
Data do Registro: 07/10/2021

Válido até: 07/10/2022

Especificação

Maracajá, 7 de Outubro de 2021.

(112266) - GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHER

(112264) - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN EIRELI

(112263) - LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

(112262) - DIPAR FERRAGENS - EIRELI

(112261) - G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLA

(112259) - MARCELO SIMONI

(111887) - NICOLAU SATURNINO VIEIRA

(110689) - RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME

(7446) - GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP

PROCESSO N° 72/2021

REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2021

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

Item

Unid.

Fornecedor

Marca Ofer.

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE LIXEIRAS DIVERSAS,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CENTRO DE EDUCAÇÃO
INFANTIL,DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Número do Registro de Preços: 23/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: ...................

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA

Descto. (%)

Preço Unitário

Classif.
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Maravilha
Prefeitura
EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO N. 207/2021

Publicação Nº 3358782

ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICÍPIO DE MARAVILHA.
Processo Licitatório n. 207/2021 – Modalidade de Tomada de Preço n. 207/2021.
A Secretária de Educação e Cultura de Maravilha – SC, CLEUSAMAR TOSSETTO PREUSS, juntamente com a Comissão de Licitações, torna
público para conhecimento dos interessados, que se encontra em processo de Licitação na modalidade de Tomada de Preços, a contratação
de empresa especializada para execução de reforma de Quadra Poliesportiva e Adequações de acessibilidade do Centro Educacional Vereador Raymundo Veit, no Município de Maravilha - SC, tipo menor preço global, em regime de empreitada global, cujo processo licitatório
é regido pela Lei n. 8.666/93, e em especial o contido no Edital, e que estará recebendo os envelopes contendo a habilitação e propostas
até às 17 horas do dia 08 de novembro de 2021. A abertura e julgamento dos documentos de habilitação e, eventualmente, propostas,
ocorrerá no dia 09 de novembro de 2021, com início às 09 horas. Qualquer informação bem como a retirada do Edital poderá ser obtida no
departamento de compras e licitações no horário de expediente, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17 horas.
Maravilha - SC, 19 de outubro de 2021.
CLEUSAMAR TOSSETTO PREUSS
Secretária de Educação e Cultura

EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO N. 208/2021

Publicação Nº 3359306

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 40C64879FAA0D73913C56BD0BD413652AF7110E9

ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICÍPIO DE MARAVILHA
Processo Administrativo n. 208/2021 Dispensa de Licitação n. 208/2021
Contrato Administrativo n.168/2021
Contratada: Viga Construtora e Incorporadora Ltda.
O Secretário de Transportes, Obras e Urbanismo de Maravilha, AIRTO GONÇALVES, juntamente com a Comissão de Licitações, torna público
para conhecimento dos interessados, que deflagrou processo de dispensa de licitação, para execução de piso em concreto e parque safari
na Praça Padre José Bunse, no Município de Maravilha – SC, 19 de outubro de 2021.
AIRTO GONÇALVES
Secretário de Transportes, Obras e
Urbanismo de Maravilha - SC.
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Marema
Prefeitura
TERMO DE CONTRATO Nº 46/2021

Publicação Nº 3359600

MINUTA
Contrato nº 046/2021
Contratante: MUNICÍPIO DE MAREMA – SC.
Contratado: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMÉRCIO LTDA
Objeto: Aquisição de Retroescavadeira Nova, Zero hora, para ampliar a frota de máquinas do Município para atendimento às atividades
desenvolvidas junto a Secretaria De Infraestrutura E Serviços Urbanos do Município, conforme Convênio nº 2021TR001013 firmado entre a
Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural do Estado de Santa Catarina e o Município de Marema.
Vinculação: Processo Licitatório nº 055/2021, modalidade Pregão Eletrônico nº 031/2021.
Valor: R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil)
Vigência: 20/10/2021 a 18/01/2022
Foro: Comarca da cidade de Xaxim – SC.
Marema - SC, 20 de outubro de 2021. MAURI DAL BELLO. Prefeito Municipal
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 31/2021

Publicação Nº 3359619
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Massaranduba
Prefeitura
ADITIVO DE VALOR – EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO - PL 114.2021 PP 114.2021 ARP 34.2021

Publicação Nº 3359211

ADITIVO DE VALOR – equilÍbrio econômico-financeiro
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2021
Processo Licitatório Nº 114/2021
Pregão Presencial Nº 114/2021
registro de preço
Aos 20 dias de outubro do ano de 2021, a PREFEITURA DE MASSARANDUBA, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua 11 de Novembro, 2765, Centro, Município de Massaranduba, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.102.483/0001-62, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ARMINDO SESAR TASSI, inscrito no CPF sob o nº 664.790.539-15, nos termos do art. 15 da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como do Decreto Municipal nº 3.749/2018 e das demais normas legais aplicáveis, em face da
classificação das propostas apresentadas no Processo Licitatório Nº 114/2021 - Pregão Presencial Nº 114/2021 - SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇOS, resolve-se reequilibrar o valor dos itens abaixo relacionados.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, de acordo com as especificações e quantitativos estimados no edital do processo licitatório em epígrafe e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO EQUILIBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO
DO VALOR REGISTRADO
ITEM
NOME EMPRESA
FORNECEDOR: 226262
- WALENDOWSKY
01
DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTÍVEIS LTDA

DESCRIÇÃO PRODUTO

MARCA

UNID.

VALOR UNITÁRIO

GASOLINA ADITIVADA

WDCOM

LITRO

R$ 5,69

MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO
DESCRIÇÃO PROITEM
NOME EMPRESA
DUTO
FORNECEDOR:
226262 - WALENDOWSKY DISGASOLINA ADITI01
TRIBUIDORA DE
VADA
COMBUSTÍVEIS
LTDA

MARCA

UNID.

VALOR UNITÁRIO
REAJUSTADO

WDCOM

LITRO

R$ 5,95

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços nº 34/2021 que deu origem a este aditivo.
3.2 Integram esta Ata, o Edital de Processo Licitatório nº 114/2021 - Pregão Presencial nº 114/2021 – Sistema de Registro de Preços, Ata
de Registro de Preços nº 34/2021 e as propostas das empresas classificadas no certame supranumerado.
3.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Guaramirim (SC), para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.
3.4. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, e demais normas aplicáveis.
Massaranduba (SC), 20 de outubro de 2021.
MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA
ARMINDO SESAR TASSI
CONTRATANTE
WALENDOWSKY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
ALEX SANDRO AZEVEDO
CONTRATADA
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO - CONVOCAÇÃO DO TERCEIRO COLOCADO - PL 11.2021 PP 11.2021 ARP 08.2021
- FMS
Publicação Nº 3359081

ATA DE REGISTRO DE PREÇO - CONVOCAÇÃO DO TERCEIRO COLOCADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2021
FMS
No dia 20 de outubro de 2021, na Prefeitura de Massaranduba, registra-se o preço da empresa abaixo discriminada, como terceira colocada,
para a aquisição do item 234 do Processo Licitatório nº 11/2021 – Pregão Presencial nº 11/2021 – FMS, para que cumpra a entrega do
item até o final do registro de preços, uma vez que a empresa inicialmente vencedora, OPEN OFFICE MOBILIÁRIO CORPORATIVO EIRELI,
teve seu pedido de reequilíbrio econômico-financeiro indeferido, havendo a sua liberação do compromisso. Outrossim, a segunda colocada,
quando contatada, informou não possuir condições de manter os preços inicialmente estabelecidos na proposta.
Este aditivo destina-se a atender o Município de Massaranduba (SC) até o término e nos termos da Ata de Registro de Preços n° 11/2021
resultante do Processo Licitatório nº 11/2021 - Sistema de Registro de Preços – FMS.
FORNECEDOR: 125253 - SUPRIMOVEIS LTDA
ITEM

PRODUTO

UNID

234

CADEIRA GIRATÓRIA COM
RODAS SEM
BRAÇO ASSENTO
E ENCOSTO EM
ESPUMA INJETADA, PODENDO
SER REVESTIUNID
DOS EM TECIDO
POLIÉSTER,
POLIPROPILENO,
VINIL, SPACE OU
CORO ECOLÓGICO. SISTEMA
RECLINADO DO
ENCOSTO

MARCA

QTDE

R$ UNIT.

R$ TOTAL

SUPRIMOVEIS

60

R$ 430,00

R$ 25.800,00

Massaranduba (SC), 20 de outubro de 2021.
MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA
ARMINDO SESAR TASSI
CONTRATANTE

SUPRIMOVEIS LTDA
ANDERSON SANTOS FARIA
CONTRATADA

CONVOCAÇÃO DE TERCEIRO COLOCADO - PL 11.2021 PP 11.2021 ARP 08.2021 - FMS

Publicação Nº 3358873

CONVOCAÇÃO DE TERCEIRO COLOCADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2021
FMS
PRODUTO: ITEM 234 - CADEIRA GIRATÓRIA COM RODAS SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, PODENDO SER REVESTIDOS EM TECIDO POLIÉSTER, POLIPROPILENO, VINIL, SPACE OU CORO ECOLÓGICO. SISTEMA RECLINADO DO ENCOSTO
CONSIDERANDO o indeferimento do pedido de reequilíbrio interposto pela empresa OPEN OFFICE MOBILIÁRIO CORPORATIVO EIRELI, que
requereu reequilíbrio econômico financeiro do item 234 referente ao Pregão Presencial nº 11/2021 – FMS;
CONSIDERANDO que, em contato com a segunda colocada, a mesma informou não possuir condições de manter os preços inicialmente
estabelecidos na proposta, entretanto, a terceira colocada confirmou o mantimento do preço da sua proposta e este mostra-se mais vantajosos a administração;
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 1105

CONSIDERANDO a necessidade da aquisição do referido item e as prerrogativas ante as circunstâncias, FICA CONVOCADA a licitante remanescente classificada com o menor preço do item 234, para, querendo, assumir o respectivo item no preço apresentado em sua proposta,
atendendo as especificações do Edital, conforme tabela abaixo:
FORNECEDOR: 125253 - SUPRIMOVEIS LTDA
ITEM

PRODUTO

MARCA

R$ UNIT.

234

CADEIRA GIRATÓRIA COM RODAS
SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO
EM ESPUMA INJETADA, PODENDO
SER REVESTIDOS EM TECIDO POLIÉSTER, POLIPROPILENO, VINIL,
SPACE OU CORO ECOLÓGICO. SISTEMA RECLINADO DO ENCOSTO

SUPRIMOVEIS

R$ 430,00

Havendo concordância da empresa, ratifique-se o ato, permanecendo inalteradas as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços nº
08/2021 – FMS que deu origem a este documento, o qual integrará a Ata para todos os efeitos.
Massaranduba, 20 de outubro de 2021.
MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA
ARMINDO SESAR TASSI
CONTRATANTE

DECRETO N° 4594 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021

SUPRIMOVEIS LTDA
ANDERSON SANTOS FARIA
CONTRATADA

Publicação Nº 3359014

DECRETO N° 4594 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021
Abre crédito adicional suplementar
O Prefeito do Município de Massaranduba - SC, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Municipal nº 2149 de 14 de dezembro de 2020, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar no Orçamento de 2021 (Lei Municipal n° 2149/2020), no valor de R$ 215.919,13 (Duzentos e quinze mil, novecentos e dezenove reais e treze centavos), conforme classificação funcional programática abaixo:
09 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
09.002 – Gerência de Assistência Médica
09.002 - 0010.0302.0027-.2102 –Manutenção das ações de média complexidade
09.002 – 3.3.00 – Outras Despesas Correntes
09.002 – 3.3.90 – Aplicações diretas
09.002 – 03380600 - Media Alta Complexidade – MAC ................R$ 29.294,13
09.002 – 01780400 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida -Saúde-MAC-Portaria 1395/21
.........................R$ 142.000,00
09.002 - 0010.0302.0027-.2103 – Manutenção do Hospital Municipal João Schreiber
09.002 – 3.3.00 – Outras Despesas Correntes
09.002 – 3.3.50 – Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
09.002 – 01780400 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida -Saúde-MAC-Portaria 1395/21
........................R$ 44.625,00
Art. 2º Os recursos para a abertura dos créditos adicionais suplementares de que trata o artigo 1º, são oriundos do Superávit Financeiro
apurado em balanço patrimonial do exercício anterior conforme art. 43 § 1º, I da lei federal nº 4.320/64, no valor de R$29.294,13 (Vinte e
nove mil, duzentos e noventa e quatro reais e treze centavos) e do Excesso de Arrecadação no vínculo 01780400 - Emendas Parlamentares
Individuais - Transferência com finalidade definida -Saúde-MAC-Portaria 1395/21, no valor de R$ 186.625,00 (Cento e oitenta e seis mil e
seiscentos e vinte e cinco reais) conforme art. 43 § 1º, II da lei federal nº 4.320/64.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Massaranduba-SC, 19 de outubro de 2021.
ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito Municipal
Publicado no expediente da data supra,
VIVIANE HAFEMANN
Secretária de Planejamento e Meio Ambiente
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DECRETO Nº 4593 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358865

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSGAB – Assessoria de Gabinete

DECRETO Nº 4593 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021

Abre crédito adicional suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições
legais e de acordo com a Lei nº 2149 de 14 de dezembro de 2020, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar no orçamento de 2021 no valor
de R$ 985,90 (novecentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos) no programa
discriminado do Anexo I.
Art. 2º O recurso para abertura do crédito adicional suplementar de que trata o
artigo 1º é oriundo da anulação parcial ou total de dotação orçamentária conforme artigo 43, §
1º, III da lei federal nº 4.320/64, a saber:
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Massaranduba (SC), 19 de outubro de 2021.

ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra
VIVIANE HAFEMANN
Secretária de Planejamento e Meio Ambiente

CAPITAL CATARINENSE DO ARROZ

Rua 11 de Novembro, 2765 – Centro – Massaranduba – SC – CEP 89108-000 - Fone: (47) 3379-4600
E-mail: gabinete@massaranduba.sc.gov.br – CNPJ: 83.102.483/0001-62
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Lote
Tipo
1 Suplementar

Ref.
25

0,00

Superávit:

Resumo por Vínculos
Tipo: Ordinário
Vínculo
Descrição Vínculo
Anulação
1000000
Recursos Ordinários
Total Tipo: Ordinário
Total Geral

985,90

Total Geral
Anulação :

985,90
985,90
985,90

Superávit

Op. de Crédito:

Excesso:

Dotação
06.002.0004.0129.0010.2013.3449000000000000000

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Origem de Recursos

0,00
0,00
0,00

985,90
0,00
0,00

Transp. Incremento

0,00

0,00

Excesso:
Op. de Crédito:

0,00
0,00
0,00

Total
0,00
0,00

Vínculo
01000000

0,00

Pág

Transp. Decremento
Convênio
0,00
0,00
0,00

Convênio:

Dotação/Receita
06.002.0004.0129.0010.2013.3319000000000000000

Op. de Crédito

Transposição
Incremento:
Transposição
Decremento:

Superávit:
Convênio:

Ref.
20

Data Lançamento: 19/10/2021
Código da Suplementação: 105
Tipo
Valor
985,90 Anulação
Dotação
985,90
985,90Anulação:

Excesso

Vínculo
01000000
Total do Lote
Total

Entidade: MUNICIPIO DE MASSARANDUBA
Lei: 2149/2020
Decreto: 4593/2021
Data Lei: 14/12/2020
Data Decreto: 19/10/2021
Crédito Adicional

ANEXO I

Planejamento e Orçamento
Alterações Orçamentárias por Suplementação e Origem de Recursos
Entidade: 77

MUNICIPIO DE MASSARANDUBA

0,00
0,00
0,00

985,90

Valor
985,90

2 / 2

21/10/2021 (Quinta-feira)
DOM/SC - Edição N° 3657
Página 1107

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 1108

PROCESSO LICITATÓRIO 151.2021 PP 151.2021 - SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA FROTA MUNICIPAL

Publicação Nº 3359177

MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 151/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 151/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B7ED128659855EA25E27025E07A235E6BA3BA2B6

A Prefeitura de Massaranduba (SC) torna público que, conforme dispõe a Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal 3.749/18, com aplicação
subsidiária da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações vigentes e pertinentes à matéria, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL com adjudicação POR LOTE do tipo MENOR PREÇO, através do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DA PREFEITURA DE MASSARANDUBA.
CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES.
CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 13h30min do dia 04/11/2021.
ABERTURA DA SESSÃO: 13h45min do dia 04/11/2021.
INFORMAÇÕES: a íntegra do edital e outras informações poderão ser obtidas na Prefeitura de Massaranduba (SC), situada na Rua 11 de
Novembro, 2765, Centro, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min ou através do site: www.massaranduba.atende.net.
Massaranduba, 18 de outubro de 2021.
ARMINDO SESAR TASSI – Prefeito Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO 154.2021 PP 154.2021 - AQUISIÇÃO TELAS, BARRA DE FERRO, ENTRE OUTROS ITENS

Publicação Nº 3359359

MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 154/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 154/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 335FB35FF6580140EAD49DF00B0C95931B9B7C28

A Prefeitura de Massaranduba (SC) torna público que, conforme dispõe a Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal 3.749/18, com aplicação subsidiária da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações vigentes e pertinentes à matéria, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL com adjudicação POR ITEM do tipo MENOR PREÇO, através do AQUISIÇÃO TELAS, BARRA DE FERRO, ENTRE OUTROS ITENS
PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DE MASSARANDUBA (SC)
CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h00min do dia 05/11/2021.
ABERTURA DA SESSÃO: 08h15min do dia 05/11/2021.
INFORMAÇÕES: a íntegra do edital e outras informações poderão ser obtidas na Prefeitura de Massaranduba (SC), situada na Rua 11 de
Novembro, 2765, Centro, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min ou através do site: www.massaranduba.atende.net.
Massaranduba, 20 de outubro de 2021.
ARMINDO SESAR TASSI – Prefeito Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO 36.2021 PP 36.2021 - CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICIAL E CONCESSÃO DE CILINDROS
DE OXIGÊNIO

Publicação Nº 3359078

MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 168BF55F581D789FCC926394DFCB7B34608E1513

A Prefeitura de Massaranduba (SC) torna público que, conforme dispõe a Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal 3.749/18, com aplicação subsidiária da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações vigentes e pertinentes à matéria, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL com adjudicação POR ITEM do tipo MENOR PREÇO através do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL
INCLUINDO A CONCESSÃO DE CILINDROS EM FORMA DE COMODATO PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h00min do dia 04/11/2021.
ABERTURA DA SESSÃO: 08h15min do dia 04/11/2021
INFORMAÇÕES: a íntegra do edital e outras informações poderão ser obtidas na Prefeitura de Massaranduba (SC), situada na Rua 11 de
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Novembro, 2765, Centro, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min ou através do site: www.massaranduba.atende.net.
Massaranduba, 20 de outubro de 2021
ARMINDO SESAR TASSI – Prefeito Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO 37.2021 INEX 37.2021 - CREDENCIAMENTO FISIOTERAPIA UROLÓGICA

Publicação Nº 3358898

MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 37/2021
INEXIGIBILIDADE Nº 37/2021
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MASSARANDUBA, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob o nº 11.231.203/0001-05, situado
na Rua 11 de Novembro, número 2997, bairro Centro, com fundamento no art. 25, caput, da Lei Federal 8.666/93, torna público, para
conhecimento dos interessados, que se acha aberto o EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS
DE FISIOTERAPIA UROLÓGICA.
CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: A PARTIR DE 30/06/2021.
ABERTURA DOS ENVELOPES: A PARTIR DE 25/10/2021.
INFORMAÇÕES: a íntegra do edital e outras informações poderão ser obtidas na Prefeitura de Massaranduba (SC), situada na Rua 11 de
Novembro, 2765, Centro, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min ou através do site: www.massaranduba.atende.net.
Massaranduba (SC), 20 de Outubro de 2021
ARMINDO SESAR TASSI – Prefeito Municipal

PROCESSO LICITÓRIO 142.2021 INEX 142.2021 - CREDENCIAMENTO (MONITORES DE ESPORTES

Publicação Nº 3358949

MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 142/2021
INEXIGIBILIDADE Nº 142/2021
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MASSARANDUBA, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob o nº 11.231.203/0001-05, situado
na Rua 11 de Novembro, número 2997, bairro Centro, com fundamento no art. 25, caput, da Lei Federal 8.666/93, torna público, para conhecimento dos interessados, que se acha aberto o CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE ESPORTES
PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CONEXÃO ESPORTIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNÍCIPIO DE MASSARANDUBA.
CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: A PARTIR DE 25/10/2021.
ABERTURA DOS ENVELOPES: A PARTIR DE 25/10/2021.
INFORMAÇÕES: a íntegra do edital e outras informações poderão ser obtidas na Prefeitura de Massaranduba (SC), situada na Rua 11 de
Novembro, 2765, Centro, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min ou através do site: www.massaranduba.atende.net.
Massaranduba (SC), 20 de Outubro de 2021
ARMINDO SESAR TASSI – Prefeito Municipal

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - PL 11.2021 PP 11.2021 ARP 08.2021

Publicação Nº 3358841

SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2021
FMS
REQUERENTE: OPEN OFFICE MOBILIÁRIO CORPORATIVO EIRELI
PRODUTOS: ITEM 234 - CADEIRA GIRATÓRIA COM RODAS SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, PODENDO SER
REVESTIDOS EM TECIDO POLIÉSTER, POLIPROPILENO, VINIL, SPACE OU CORO ECOLÓGICO. SISTEMA RECLINADO DO ENCOSTO
I – DOS FATOS
Trata-se de pedido interposto pela empresa OPEN OFFICE MOBILIÁRIO CORPORATIVO EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 31.086.356/000113, para requerer reequilíbrio econômico financeiro no item acima especificado. Para tanto, fundamenta seu pedido no aumento de valor do
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item e seus insumos de fabrição e apresenta documentação que comprova a variação dos preços.
II – DO MÉRITO E DA DECISÃO
Característica peculiar do contrato público é a chamada regra da manutenção do equilíbrio econômico financeiro, que se encontra preconizada na Constituição Federal de 1988 e na Lei Federal nº 8.666/93.
Dessa forma, pode no decorrer da execução do contrato ocorrer situações que desequilibrem a margem inicialmente estabelecida, devendo
a Administração Pública reestabelecer, a fim de garantir o equilíbrio contratual.
Chega-se à conclusão de que a repactuação nada mais é que uma forma de se promover a adequação dos preços contratados aos valores
de mercado, diante da variação dos custos do contrato.
Entretanto, no caso em apreço, denota-se que a proposta apresentada pela terceira empresa colocada, no ato do pregão, mostra-se menor
que o pedido de repactuação, uma vez que a empresa Requerente solicita a readequação do valor registrado de R$ 349,99 para o valor de
R$ 437,48, enquanto a terceira empresa classificada mantém sua proposta no valor unitário de R$ 430,00.
Isto porque, em contato com a segunda colocada, a mesma informou não possuir condições de manterem os preços inicialmente estabelecidos na proposta. Todavia, a terceira colocada confirmou o mantimento do preço da sua proposta, sendo este mais vantajoso para a
Administração Pública.
O Decreto Municipal nº 3749/2018, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços do âmbito do Poder Executivo do Município de Massaranduba (SC) e dá outras providências, assim dispõe:
Art. 10 Na hipótese de o preço registrado se tornar superior ao praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
I – convocar o fornecedor do bem ou prestador do serviço para negociar a redução de preços e sua adequação ao mercado;
II – liberar o fornecedor do bem ou prestador do serviço do compromisso assumido, e cancelar o seu registro, quando frustrada a negociação, respeitados os contratos celebrados;
III – convocar os demais fornecedores ou prestadores de serviço, se mostrar economicamente viável. (grifei).
Aqui a ressalva fica por conta do inciso III do artigo acima transcrito, o qual autoriza a Administração Pública a alterar o fornecedor registrado, quando a revisão do preço do fornecedor original acarretar valor superior ao ofertado pelos concorrentes na licitação, desde que estes
mantenham seus preços ofertados.
Tal medida afasta pedidos de revisão e autoriza trazer o risco da transferência do registro a outro fornecedor cujo objeto possa ser executado ao preço ofertado na licitação, quando este for mais vantajoso àquele decorrente do deferimento do pedido de revisão. (Parecer nº
3045 FECAM, 04.07.2014, parecerista Dr. Edinando Luiz Brustolin).
Nessa mesma linha, e seguindo-se a sistemática das licitações operadas sob a modalidade pregão, a convocação dos demais colocados deve
garantir o preço ofertado por estes no certame.
Assim, por evidente interesse público, INDEFIRO o pedido de reequilíbrio interposto pela requerente, liberando a empresa OPEN OFFICE
MOBILIÁRIO CORPORATIVO EIRELI do fornecimento do item 234, passando-se o respectivo item ao terceiro colocado.
Havendo ordens de compra em aberto, referente a aquisição do item em apreço, as mesmas deverão ser estornadas.
Massaranduba, 20 de outubro de 2021.
TAYSE WITTKOWSKI
Gerente de Licitações e Contratos
Pregoeira

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - PL 114.2021 PP 114.2021 ARP 34.2021

Publicação Nº 3359209

SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2021
REQUERENTE: WALENDOWSKY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
PRODUTO: ITEM 01 – GASOLINA ADITIVADA
I – DOS FATOS
Trata-se de pedido interposto pela empresa WALENDOWSKY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº
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01.602.498/0001-25, para requerer reequilíbrio econômico financeiro no item acima especificado. Para tanto, fundamenta seu pedido no
aumento de valor do item e apresenta documentação que comprova a variação dos preços.
Sustentou, a parte requerente, em síntese, que houve: aumento da Gasolina A (73% da Gasolina Aditivada) nas Refinarias Petrobrás, e do
Anidro (27% da Gasolina Aditivada) nas Usinas Produtoras, onde o valor por litro da Gasolina Aditivada, após a data de 19/10/2021, passou
a ser R$ 5,95, o que encareceu o objeto do Processo Licitatório nº 114/2021, ficando caracterizada a necessidade de revisão do contrato.
Passe-se a análise.
II – DO MÉRITO E DA DECISÃO
Característica peculiar do contrato público é a chamada regra da manutenção do equilíbrio econômico financeiro, que se encontra previsão
no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal de 1988.
A Lei Federal nº 8.666/93, que regula os contratos administrativos, em seu art. 65, inciso II, alínea "d", admite a revisão contrato por acordo
das partes para a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro inicial. Veja-se:
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
(...)
II - por acordo das partes:
(...)
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a
justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseq-ências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do
ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
Dessa forma, pode no decorrer da execução do contrato ocorrer situações que desequilibrem a margem inicialmente estabelecida, devendo
a Administração Pública reestabelecer, a fim de garantir o equilíbrio contratual. É o caso apresentado.
Isto porque, a parte Requerente juntou notas fiscais e planilha de custo, que de fato, confirmam a variação dos preços em período posterior
ao certame.
Nota-se, na planilha de custos, que, foi mantida a margem bruta inicialmente contratada, demonstrando que o pedido visa apenas a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato.
Considerando as informações trazidas pela Requerente, que menciona a data de 19/10/2021 como fato gerador no pedido, atribuo efeitos
do reequilíbrio a partir de tal data.
Dessa forma, analisando a documentação apresentada, a fim de reestabelecer a margem de lucro inicialmente estabelecida, DEFIRO o
pedido de reequilíbrio econômico financeiro do item solicitado, sendo de direito a aplicação do reajuste do preço para o valor de R$ 5,95
(cinco reais e noventa e cinco centavos) por litro.
Cumpra-se, com as formalidades de praxe.
Massaranduba, 20 de outubro de 2021.
TAYSE WITTKOWSKI
GERENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGOEIRA
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Matos Costa
Prefeitura
LEI MUNICIPAL 2.315/2021

Publicação Nº 3359539

Lei Municipal Nº 2.315/2021 – de 20 de outubro de 2021.
Autoriza a concessão de subvenção Social as Associações de Pais e Professores da Escola Ana Maria de Paula e Centro de Educação Infantil
do Município, e contêm outras providencias.
PAULO BUENO DE CAMARGO, Prefeito Municipal de Matos Costa, Estado de Santa Catarina faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Município autorizado a conceder subvenção social para a APP da Escola de Anos Iniciais Professora Ana Maria de Paula e para
APP do Centro de Educação Infantil Sementinha do Saber.
Parágrafo Único. A subvenção será concedida de acordo com a Lei 13.019/ 2014.
Art. 2º. A subvenção será concedida de acordo com o estabelecido na Lei 13.019/2014, em uma das modalidades, podendo ser termo de
colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação.
Art. 3º - As APPs deverão prestar contas no prazo de trinta dias a contar da execução do objeto.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
Paço do Contestado, 20 de outubro de 2021.
Paulo Bueno de Camargo
Prefeito Municipal
A presente Lei foi publicada no Diário Oficial dos Municípios - DOM

A presente Lei foi publicada no Diário Oficial dos Municípios - DOM

Gabriele Aparecida Bendlin
Auxiliar Administrativo

Oderlaine N S Moraes
Assistente Administrativo II

PORTARIA 527/2021

Publicação Nº 3358252

PORTARIA Nº 527/2021 – De 18 de Outubro de 2021.
Paulo Bueno de Camargo, Prefeito do Município de Matos Costa, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fulcro
no artigo 71 inciso VII da Lei Orgânica;
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER 05 (cinco) dias de afastamento remunerado ao servidor EDIVAL BENDLIN, investido no cargo de provimento em Carreira do grupo ocupacional TECNICO na categoria funcional de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I, por motivo de luto, falecimento de sua
sogra, ocorrido no dia 15.10.2021, conforme estabelecido no art. 157, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 023/2012, de 26 de
junho de 2012.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, entra esta Portaria em vigor, na data de sua assinatura, com efeitos retroativos ao dia
15.10.2021.
Paço do Contestado, 18 de Outubro de 2021.
PAULO BUENO DE CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL

A presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

A presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

GABRIELE APARECIDA BENDLIN
Auxiliar Administrativo I

ODERLAINE NOVENIA SCHWARTZ MORAES
Assistente Administrativo I
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PORTARIA 528/2021

Publicação Nº 3358255

PORTARIA Nº 528/2021 – De 18 de Outubro de 2021.
Paulo Bueno de Camargo, Prefeito do Município de Matos Costa, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fulcro
no artigo 71 inciso VII da Lei Orgânica;
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER a conselheira JUCIANE ANTUNES DE LIMA, 10 (dez) dias de férias regulamentares, relativas ao período aquisitivo de
2020/2021, a serem gozadas entre os dias 18.10.2021 a 27.10.2021, de conformidade com o insculpido no artigo 75 e seguintes, da Lei
Municipal nº. 2.226/2019, de 12 de Março de 2019.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, entra esta Portaria em vigor, na data de sua assinatura.
Paço do Contestado, 18 de Outubro de 2021.
PAULO BUENO DE CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL

A presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

A presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

GABRIELE APARECIDA BENDLIN
Auxiliar Administrativo I

ODERLAINE NOVENIA SCHWARTZ MORAES
Assistente Administrativo I

PORTARIA 529/2021

Publicação Nº 3358258

PORTARIA Nº 529/2021 – De 18 de Outubro de 2021.
Paulo Bueno de Camargo, Prefeito do Município de Matos Costa, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fulcro
no artigo 71 inciso VII da Lei Orgânica;
Considerando a Lei Municipal Complementar nº 023/2012, de 26 de junho de 2012, artigo 107 e seguintes - do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município;
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER antecipadamente férias regulamentares a Servidora investida em cargo de provimento em carreira, abaixo relacionado
da Secretaria Municipal de Educação, especificando código, nome, cargo, número de dias, período de aquisição e de gozo, conforme segue:
Cód
986

Nome
Gisele Terezinha
Tomacheuski
Muller

Cargo

Nº Dias

Período Aquisitivo

Atendente de
Creche

10 Dias

2021/2022

Período de Gozo
18/10/2021 a 27/10/2021

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, entra esta Portaria em vigor, na data de sua assinatura.
Paço do Contestado, 18 de Outubro de 2021.
PAULO BUENO DE CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL

A presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

A presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

GABRIELE APARECIDA BENDLIN
Auxiliar Administrativo I

ODERLAINE NOVENIA SCHWARTZ MORAES
Assistente Administrativo I
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Publicação Nº 3358261

PORTARIA Nº 530/2021 – De 18 de Outubro de 2021.
Paulo Bueno de Camargo, Prefeito do Município de Matos Costa, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fulcro
no artigo 71 inciso VII da Lei Orgânica;
RESOLVE
Art. 1º - CONCEDER a servidora JANETE APARECIDA CORDEIRO, investida no cargo de provimento em Carreira do grupo ocupacional de
TECNICO na categoria funcional de ASSISTENTE ADMINISTRASTIVO I, 13 (treze) dias de licença para tratamento de saúde retroativos ao
dia 13.10.2021, de conformidade com o insculpido no art. 128, da Lei Complementar n.º023/2012, de 26 de junho de 2012.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, entra esta Portaria em vigor, na data de sua assinatura, com efeitos retroativos ao dia
13.10.2021.
Paço do Contestado, 18 de Outubro de 2021.
PAULO BUENO DE CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL

A presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

A presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

GABRIELE APARECIDA BENDLIN
Auxiliar Administrativo I

ODERLAINE NOVENIA SCHAWARTZ MORAES
Assistente Administrativo I
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Meleiro
Prefeitura
DECRETO Nº 093-2021

Publicação Nº 3358586

DECRETO n.º 093/2021.
ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES.
EDER MATTOS, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o que determina a Lei Municipal n.º
1.837/2020, de 22 de outubro de 2020.
DECRETA
Art. 1.º A Dotação Orçamentária abaixo relacionada fica suplementada no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), nestes termos:
06 – SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
060115.452.2014 – Manutenção dos Serviços Gerais/Desenvol. Urbano
3.1.90.00.00.00.00.00.0080– Aplicações Diretas (124)
Total ....................................................................................................

R$ 400.000,00
R$ 400.000,00

Art. 2.º A suplementação da Dotação Orçamentária de que trata o artigo 1º, correrá por conta do provável excesso de arrecadação apurado
no exercício na fonte especificada.
Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.
Meleiro, 07 de outubro de 2021.
EDER MATTOS
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.
JULIO CESAR DE OLIVEIRA
Secretário Adm. e Finanças.
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Mirim Doce
Prefeitura
TOMADA DE PREÇO 01/2021
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRIM DOCE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 33/2021
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N. 01/2021

Publicação Nº 3359615
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 59BB5AE0255BE847DAB0578D250AFFE661E8D39A

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRIM DOCE, torna público o Processo Licitatório, na modalidade Tomada de Preço, MENOR PREÇO
GLOBAL, sob a forma de execução indireta em regime de EMPREITADA GLOBAL, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (EMPREITADA GLOBAL), PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA ESTRADA GERAL PINHALZINHO, NUMA EXTENSÃO DE 1.125,81 METROS, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N. 1074583-05/2020/MDR/CAIXA - CONVÊNIO N. 908939, ENTRE O
MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Ficando para entrega
dos envelopes o dia 08.11.2021, até as 13:15 horas e abertura no mesmo dia, às 13:30 horas. Maiores informações poderão ser obtidas
junto ao setor de compras e licitações, fone (47) 3565-0026, com Micheli. Edital disponível no site: mirimdoce.atende.net. Registro no TCE
59BB5AE0255BE847DAB0578D250AFFE661E8D39A.
Mirim Doce-SC , 20 de outubro de 2021.
JIAN PAULO CARDOSO
Prefeito em Exercício

TOMADA DE PREÇO 02/2021
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRIM DOCE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 34/2021
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N. 02/2021

Publicação Nº 3359634
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2B03E271037EFECD9F49C203709372CE512D08F9

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRIM DOCE, torna público o Processo Licitatório, na modalidade Tomada de Preço, MENOR PREÇO GLOBAL, sob a forma de execução indireta em regime de EMPREITADA GLOBAL, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (EMPREITADA GLOBAL), PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA RAINOLDO MACHADO DA SILVA (TRECHO 1), NUMA
EXTENSÃO DE 122,70 METROS, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N. 1073439-45/2020/MDR/CAIXA- CONVÊNIO N. 906760/2020 E A
EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA RAINOLDO MACHADO DA SILVA DENOMINADO (TRECHO 2), NUMA EXTENSÃO DE 251,49 METROS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N. 1073712-47/2020/MDR/CAIXA-CONVÊNIO N. 907152/2020, ENTRE O
MUNICÍPIO DE MIRIM DOCE E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
Ficando para entrega dos envelopes o dia 08.11.2021, até as 15:00 horas e abertura no mesmo dia, às 15:15 horas. Maiores informações
poderão ser obtidas junto ao setor de compras e licitações, fone (47) 3565-0026, com Micheli. Edital disponível no site: mirimdoce.atende.
net. Registro no TCE 2B03E271037EFECD9F49C203709372CE512D08F9.
Mirim Doce-SC , 20 de outubro de 2021.
JIAN PAULO CARDOSO
Prefeito em Exercício
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Modelo
Prefeitura
DECRETO Nº 280 DE 13 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358472

DECRETO Nº 280/2021, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021.
CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SERVIDOR, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DIRCEU SILVEIRA, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em conformidade com as Leis
Municipais nºs 970/90, 1.513/2004, 2.397/2019 e demais normas legais que sobre a matéria,
Considerando a Lei Municipal nº 2.414/2019, que dispõe sobre o Adicional de Insalubridade ou Periculosidade,
Considerando em especial o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT – elaborado para o Município de Modelo pela
Empresa SESI – Serviço Social da Indústria, definidos os graus e riscos em laudo próprio,
Considerando que os servidores irão exercer atividades consideradas insalubres, conforme definido no referido LTCAT.
DECRETA:
Art.1º - Fica concedido o Adicional de Insalubridade ao Servidor público municipal Claudemir Scheibe (2687-5) nomeado através de concurso público, decreto 272/2021 de 04/10/2021, no cargo de operador de máquina, nos graus e percentuais (sobre o vencimento base do
Município) de 20%.
Art. 2º - Fica atribuída ao servidor acima citado, a lotação no Departamento de Agricultura.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04 de outubro de 2021.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo (SC),
aos 13 de outubro de 2021.
DIRCEU SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
Registrado e Publicado na Data Supra:
CLEBER EBERHART
Secretário de Administração e Fazenda

LEI MUNICIPAL Nº 2.548, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021. DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO
DE MODELO – SC, PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3358456

LEI MUNICIPAL Nº 2.548, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE MODELO – SC, PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025, CONFORME ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DIRCEU SILVEIRA, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais,
Faço saber, que a Câmara de Vereadores de Modelo SC, votou, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Os objetivos e metas da Administração para o quadriênio 2022/2024, estão demonstrados e serão financiados com os recursos
previstos, na forma do respectivo Anexo integrante desta Lei.
Art. 2° - O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, para o quadriênio 2022/2025, contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada e está expresso nas
planilhas dos Anexos desta Lei.
Art. 3º - As metas da Administração para o quadriênio 2022/2025, consolidadas por programas, são aquelas constantes do Anexo das Metas
e Ações, desta Lei.
Art. 4º - As planilhas que compõem o Plano Plurianual, representadas nos Anexos, estão estruturadas em programas, diagnóstico, diretrizes,
objetivos, ações, produto, unidade de medida, meta, valor e fonte de recursos.
§ 1° - As metas físicas e fiscais por ações em cada programa serão demonstradas na forma do respectivo Anexo integrante desta Lei.
§ 2° - Para fins desta Lei, considera-se:
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I – Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos;
II – Diagnóstico, a identificação da realidade existente, de forma a permitir a identificação, a caracterização e a mensuração dos problemas
e necessidades;
III – Diretrizes, conjunto de critérios, de ação e decisão que devem disciplinar e orientar a atuação governamental;
IV – Objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais;
V – Ações, o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais, com vistas a execução do programa;
VI– Produto, os bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa;
VII – Metas, os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar.
Art. 5º - Os valores constantes dos Anexos desta Lei estão orçados a preços correntes, corrigidos conforme inflação, com projeção de 10
% (dez por cento) ao ano.
Art. 6º - As alterações na programação somente poderão ser promovidas mediante Lei específica votada na Câmara de Vereadores.
Art. 7º - O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a
receita estimada em cada exercício de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas.
Art. 8º - As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos
Anexos desta Lei.
Art. 9º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual,
ou sem lei que autorize sua inclusão.
Art. 10 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com vigência a partir de 01 de janeiro de 2022.
Art. 11 – Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo aos 20 de outubro de 2021.
DIRCEU SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
Registrada e Publicada.
Cleber Eberhart
Secretário Municipal da Administração e Fazenda

LEI MUNICIPAL Nº 2.549, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021. DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PARA O EXERCICIO DE 2022, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3358459

LEI MUNICIPAL Nº 2.549, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCICIO DE 2022, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DIRCEU SILVEIRA, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais,
Faço saber, que a Câmara de Vereadores de Modelo SC, votou, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no § 2º do art. 165 da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal e na Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, as Diretrizes Orçamentarias do Município de Modelo (SC) para
o exercício de 2022, compreendendo:
I – As prioridades e metas da administração pública municipal de Modelo SC;
II – A estrutura e organização dos orçamentos fiscal e de seguridade;
III – as diretrizes para a elaboração e a execução dos orçamentos do Município e suas alterações;
IV – As disposições sobre operação de crédito e dívida pública municipal;
V – As disposições sobre despesas com pessoal e seus encargos sociais e políticas de recursos humanos;
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VI – As disposições sobre alterações na legislação tributária
VII – as disposições para transferências;
VIII – as disposições sobre alterações na legislação tributária municipal e medidas para incremento da receita;
IX – As disposições relativas às despesas com pessoal e encargos socais e benefícios;
X - as disposições referentes às transferências voluntárias ao setor público e à destinação de recursos ao setor privado e às pessoas físicas; e
XI – as disposições finais e gerais.
CAPITULO I - DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA 2022
Art. 2º As ações prioritárias e as respectivas metas da Administração Pública Municipal para o exercício de 2022 são as constantes do Anexo de Metas e Prioridades desta Lei, em consonância com o Plano Plurianual, e suas eventuais alterações, cujas dotações necessárias ao
cumprimento das metas terão precedência no projeto e na lei orçamentária.
Art. 3º Na elaboração da proposta orçamentária de 2022 e durante a sua execução, o Executivo Municipal poderá aumentar ou diminuir
as metas estabelecidas nesta Lei a fim de compatibilizar a despesa fixada à receita estimada, em virtude de reprogramação das receitas e
despesas, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas e o atendimento às necessidades da sociedade.
Art. 4º Durante a execução orçamentária de 2022, o Executivo Municipal, autorizado por Lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou
operações especiais no orçamento das unidades gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2022, constantes nos Anexos desta Lei ou nas alterações posteriores.
CAPITULO II - DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DE SEGURIDADE
Art. 5º - Para efeito desta Lei, entende-se por:
I – Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos;
II - Ação, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, denominado por projeto, atividade ou operação especial;
III – atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se
realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta em produto necessário à manutenção da atuação governamental;
IV – Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas
no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da atuação governamental;
V – Operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das atuações de governo, das
quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens e serviços;
VI – Unidade orçamentária, o menor nível da classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de
maior nível da classificação institucional;
VII – receita ordinária, aquelas previstas para ingressarem no caixa da unidade gestora de forma regular, seja pela competência de tributar
e arrecadas, seja por determinação constitucional no partilhamento dos tributos de competência de outras esferas de governo;
VIII – execução física, a autorização para que o contratado realize a obra, forneça o bem ou preste o serviço;
IX – execução orçamentária, o empenho e a liquidação da despesa inclusive sua inscrição em restos a pagar;
X – execução financeira, o pagamento da despesa, inclusive dos restos a pagar já inscritos.
§ 1º - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades ou operações
especiais, e estas com identificação da Categoria Econômica, Grupo de Natureza da Despesa, Modalidade de Aplicação, Metas Físicas e
indicação das fontes de financiamento na forma da Portaria Conjunta STN/SOF 02/2012 e demais disposições vigentes.
§ 2º - A categoria de programação de que trata o artigo 167, VI, da Constituição Federal, serão identificadas por projetos, atividades ou
operações especiais.
§ 3º - Para efeito do disposto no artigo 16, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, são consideradas despesas irrelevantes aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício
financeiro de 2022, em cada evento ou em cada objetivo, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação fixado no item I, do artigo
24, da Lei Federal Nº 8.666/93, devidamente atualizado. (Art. 16, §3º, da LRF).
Art. 6º - O orçamento para o exercício financeiro de 2022, compreenderá a programação dos Poderes Legislativo, Executivo e seus Fundos
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como Unidades Orçamentárias e/ou Fundos próprios, como da Saúde e Assistência Social, sendo estruturado de conformidade com a Estrutura Organizacional do Município e suas alterações, devendo a correspondente execução orçamentária e financeira, da receita e da despesa
ser registrada na modalidade total no sistema integrado da administração municipal.
Art. 7º - A Lei Orçamentária para 2022, evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, identificando com código
da destinação dos recursos, especificando aquelas vinculadas a Fundos e aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, desdobradas as
despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica,
grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as Portarias MOG Nº 42/1999, Interministerial nº
163/2001, Conjunta STN/SOFF Nº02/2012 e alterações posteriores, na forma dos seguintes Anexos:
I - Demonstrativo da evolução da receita do Município, segundo as categorias econômicas e origem - recursos de todas as fontes;
II - Demonstrativo da evolução da despesa do Município, segundo as categorias econômicas e grupos de natureza de despesa;
III - resumo das receitas orçamentárias, fiscal e de seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e origem dos
recursos;
IV - Resumo das despesas orçamentárias, fiscal e de seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e grupo de natureza da despesa;
V - Demonstrativo da receita e despesa orçamentárias fiscal e de seguridade social, conjuntamente, segundo categorias econômicas, conforme o Anexo 1, Adendo II, da Lei Federal Nº 4.320, de 1964, e suas alterações;
VI - Demonstrativo de receita e despesas orçamentárias, fiscal e de seguridade social, conjuntamente, de acordo com a classificação constante do Anexo 2, Adendo III, da Lei Federal Nº 4.320, de 1964, e suas alterações;
VII - demonstrativo da natureza das despesas orçamentárias, fiscal e de seguridade social, segundo Poder e órgão, conforme modelo Anexo
2, Adendo III, da Lei Federal Nº 4.320, de 1964, e suas alterações;
VIII - programa de trabalho, conforme Anexo 6, Adendo V, da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85;
IX - Programa de trabalho de Governo - demonstrativo de despesa por funções, subfunções, programas, projetos, atividades e operações
especiais, conforme Anexo 7, Adendo VI, da Lei Federal Nº 4.320, de 1964, e suas alterações;
X - Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas, conforme o vínculo com os recursos, Anexo 8, Adendo VII, da Lei Federal Nº 4.320, de 1964, e suas alterações;
XI - demonstrativo da despesa por órgãos e funções, conforme Anexo 9, Adendo VIII, da Lei Federal Nº 4.320, de 1964, e suas alterações;
XII - demonstrativo de memória de cálculo da Receita Corrente Líquida; e
XIII - demonstrativo das fontes de recurso da Administração Direta e Indireta por entidade.
§ 1º – Os Fundos Municipais integrarão o Orçamento Geral do Município através de unidades orçamentárias dentro das respectivas Secretárias e/ou individualizados como Fundos próprios/Unidades Gestoras, sendo que o Fundo Municipal da Saude será unidade gestora independente, vinculando-se ao orçamento geral consolidado do Município.
§ 2º - O Anexo VIII- Programa de Trabalho fixará a despesa ao nível de Grupo de Natureza de Despesa/modalidade de Aplicação, conforme
disposto na Portaria STN nº 163/2001, e atualizações, e Portaria Conjunta STN/SOF 02/2012 e alterações, admitindo o remanejamento
por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal dentro de cada projeto, atividades ou operações especiais, definindo por esta Lei como
categoria de programação.
§ 3º - As fontes de recursos mesmo que gerenciais, identificadas na despesa do Orçamento Fiscal e de Seguridade Social, deverão estar
correlacionadas com as receitas orçamentárias.
§ 4º - A mensagem de encaminhamento da Proposta Orçamentária atenderá o disposto no inciso I, do artigo 22, da Lei Federal Nº 4.320/64.
§ 5º - Os valores constantes dos demonstrativos previstos no parágrafo anterior serão elaborados a preços correntes da proposta orçamentária, explicitada a metodologia utilizada para sua atualização.
§ 6º - O Executivo Municipal enviará à Câmara de Vereadores o projeto de lei orçamentária e dos créditos adicionais, quando for o caso, com
sua despesa discriminada por categoria econômica, por grupo de natureza da despesa e modalidade de aplicação, no mínimo.
§ 7º- O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente
de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. (Art. 5º, Inciso II, da LRF)
Art. 8º - O Orçamento dos Fundos Especiais, no que couber, evidenciarão suas receitas e despesas conforme disposto nesta Lei.
Art. 9º. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo, de conformidade com a Lei orgânica Municipal e Regimento interno, suas
respectivas propostas orçamentárias, observados os parâmetros e diretrizes estabelecidos em lei, para fins de consolidação do projeto de
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lei orçamentária.
CAPITULO III - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES
Seção I
Das Diretrizes Gerais
Art. 10. A elaboração do projeto da lei orçamentária de 2022, a aprovação e a execução da respectiva Lei deverão ser realizadas de modo
a evidenciar a transparência da gestão fiscal, o equilíbrio entre receitas e despesas em cada destinação, observando-se o princípio da publicidade, inclusive divulgação em sítio eletrônico, e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma
dessas etapas, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, suas Autarquias e seus Fundos.
§1º Fica o Executivo Municipal autorizado a transformar os Fundos Municipais de Unidades Gestoras em Unidades Orçamentárias, em
conformidade com orientações do Tribunal de Contas de Santa Catarina, da Controladoria Geral do Município e da Secretaria Municipal da
Fazenda ou correlatas.
§2º As despesas poderão ser desdobradas em menor nível de programação, por elemento, buscando facilitar o controle e a execução orçamentária, caso a lei orçamentária anual não o faça.
§ 3º - Os Orçamentos para o exercício de 2022 e as suas execuções, obedecerão entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio
entre receitas e despesas em cada fonte de destinação, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo e seus Fundos (Arts. 1º, § 1º, 4º,
I, “a” e 48 da LRF);
§ 4º Os Fundos Municipais terão suas Receitas especificadas no Orçamento da Receita da Unidade Gestora Central/dos Fundos próprios, e
estas, por sua vez, vinculadas as Despesas relacionadas a seus objetivos, identificadas no orçamento da respectiva unidade/fundo.
§ 5º – Os Fundos Municipais serão gerenciados pelo Prefeito Municipal, podendo por manifestação formal do Chefe do Poder Executivo,
serem delegados como ordenadores da despesa os presidentes dos conselhos municipais dos respectivos fundos ou servidores municipais,
observadas as disposições legais de cada fundo.
§6º O Poder Legislativo poderá realizar audiências públicas durante a apreciação da Proposta Orçamentária de 2022, que contarão com a
participação da comunidade em geral.
Art. 11. O projeto de alteração da Lei Orçamentária poderá incluir, além das que estejam no Anexo de Prioridades desta Lei, outras ações e
programas constantes do Plano Plurianual vigente, e suas alterações, ou que tenham sido objeto de leis específicas.
Art. 12. O controle de custos será apurado através das operações orçamentárias, tomando-se por base as metas físicas previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício. (Art. 4º, I, “e”, da LRF)
Art. 13. A Lei Orçamentária de 2022 poderá conter dispositivo para regular a abertura de crédito adicional suplementar, bem como, autorização prévia para anulação e suplementação, nos termos dos artigos 7º, 43 e 66, da Lei Federal Nº 4.320, de 1964, e suas alterações.
Art. 14. Os investimentos com duração superior a 12 (doze) meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano
Plurianual. (Art. 5º, §5º, da LRF)
Art. 15. Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2022, com dotações vinculadas a destinação de recursos oriundos de
transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou
estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido. (Art. 8º, § único, e 50, I, da LRF)
Art.16. A apuração do Excesso de Arrecadação de que trata o artigo 43, §3º, da Lei Federal Nº 4.320/64, será realizada em cada destinação
de recursos para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, conforme exigência contida nos artigos 8º, parágrafo
único, e 50, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, LC Federal Nº 101/2000.
Art.17. Na Lei Orçamentária Anual os Orçamentos da Receita e da Despesa identificarão com codificação adequada cada uma das destinações de recursos, de forma que o controle da execução observe o disposto no artigo 17. (Art. 8º, § único, e 50, I, da LRF)
Art. 18 - A compensação de que trata o artigo 17 § 2 da Lei Complementar n. 101/2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da margem líquida de expansão prevista no anexo I.12,
observando o limite das respectivas dotações e o limite de gastos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 4º , § 2º da LRF).
Art. 19 - Se a receita estimada para 2022, comprovadamente, não atender ao disposto no artigo anterior quanto aos estudos e as estimativas, o Legislativo, quando da discussão da Proposta Orçamentária, poderá solicitar do Executivo Municipal a sua alteração e a consequente
adequação do orçamento da despesa.
Art. 20 – Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultados
primário e nominal, de forma proporcional as suas dotações, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos e movimentação financeira
nos montantes necessários, observado a destinação de recursos, nas seguintes dotações abaixo: (Art. 9º da LRF):
I – Contrapartida para projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de fontes extraordinárias como convênios, operações de credito, alienação de ativos, que ainda não comprometidos;
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II – Projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias;
III – Obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
IV – Dotação para combustíveis destinados a frota de veículos dos setores de transportes, obras, serviços públicos e agricultura; e
V- Dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades.
VI - Eliminação de vantagens concedidas a servidores e redução e conforme os setores, até a eliminação das despesas com horas extras;
Parágrafo Único – Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício
anterior da Unidade Gestora, observada a vinculação da destinação de recursos.
Art. 21 – As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, em relação à Receita Corrente Líquida, programadas para 2022, poderão ser
expandidas em até 60%, tomando-se por base as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual para
2022, conforme demonstrado no Anexo I.5 desta Lei (Art. 4º, § 2º da LRF).
Art. 22 - Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do anexo III desta
Lei (art. 4º § 3º da LRF)
§ 1º Os riscos fiscais, caso se concretize, serão atendidos com recursos da Reserva de Contingência e também, se houver, do excesso de
arrecadação e do superávit financeiro do exercício de 2022.
§ 2º - Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará Projeto de Lei à Câmara, propondo anulação de recursos
ordinários alocados para investimentos, desde que não comprometidos.
Art. 23 – O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual: o desdobramento das
receitas e despesas em metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução
mensal para suas Unidades Gestoras e Fundos, considerando nestas, eventuais déficits financeiros apurados nos Balanços Patrimoniais do
exercício anterior, de forma a restabelecer o imediato equilíbrio de caixa. (Art. 8º, 9º e 13 da LRF).
Seção II
Da Estimativa da Receita
.
Art. 24 – A renúncia de receita estimada para o exercício financeiro de 2022, constante do Anexo de metas fiscais desta lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita (Art. 4º, § 2º, V e Art. 14, I da LRF).
Parágrafo único. A renúncia de receita superior ao montante estimado para o exercício de 2022 será acompanhada de medidas de compensação, nos termos no inciso II, do artigo 14, da Lei Complementar Federal Nº 101/00.
Art. 25. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário
poderão ser cancelados, ou dispensados o ajuizamento, mediante Lei específica, não se constituindo renúncia de receita para os efeitos do
disposto no artigo 14, da Lei Complementar Federal Nº 101/2000. (Art. 14, §3º, da LRF)
Art. 26. O Executivo Municipal, autorizado em Lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular
o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, conceder
anistia para estimular a cobrança da dívida ativa, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da receita e serão
objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes, se não estiverem previstos na LOA – Lei orçamentária Anual. (Art. 14, da LRF)
Art. 27. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder benefício fiscal aos contribuintes que pagarem seus tributos em parcela única e/
ou no prazo de vencimento, ou ainda em dia com suas obrigações tributárias, devendo, nestes casos, ser considerado nos cálculos do orçamento da receita, atendendo ao disposto no artigo 14, da Lei de Responsabilidade Fiscal. (Art. 14, da LRF)
Art. 28. O Executivo Municipal, autorizado em Lei, poderá promover programas de recuperação fiscal voltados ao incremento das receitas.
Art. 29. Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2022 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária,
incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução
nos últimos três exercícios. (Art. 12, da LRF)
Seção III
Da programação da Despesa
Art. 30 – Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de
que trata o artigo 17, itens I e II da Lei Complementar n° 101/2000 deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou
de sua dispensa/inexigibilidade.
Parágrafo Único - Para efeito do disposto no Art. 16, § 3º da LRF, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação,
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expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2022,
em cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação, fixado no item I do Art. 24 da Lei 8.666/1993, devidamente atualizado. (Art. 16, § 3º da LRF).
Art. 31 – As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos
orçamentários salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito. (Art. 45 da LRF).
Art. 32 – A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2022 a preços correntes.
Art. 33 – A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada
para cada Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a
Portaria STN nº 163/2001 e alterações.
§ 1º– A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação
para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal. (Art. 167, VI da
Constituição Federal)
§ 2º - O remanejamento orçamentário para os Fundos, através de anulação parcial ou total de dotações da Administração Direta, quando
for de uma unidade gestora para outra serão realizados somente com autorização específica do Poder Legislativo.
§ 3º Os recursos de convênios e operações de créditos não previstos nos orçamentos da receita poderão ser utilizados para abertura de
créditos adicionais suplementares ou especiais.
§ 4º Na programação da despesa não poderão ser fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e definidas
as unidades executoras, devendo ser observado o equilíbrio entre receita e despesa.
Art. 34 – Durante a execução orçamentária de 2022, o Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou
operações especiais no orçamento das unidades gestoras na forma de crédito especial, incluído nas prioridades para o exercício de 2022.
(Art. 167, I da Constituição Federal).
Art. 35 - O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal de que trata os artigos 50, § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, serão desenvolvidos de forma a apurar os gastos dos serviços, tais como: dos programas, das ações, do m2 das construções,
do m2 das pavimentações, do aluno/ano do ensino fundamental, do aluno/ano do transporte escolar, do aluno/ano do ensino infantil, do
aluno/ano com merenda escolar, da destinação final da tonelada de lixo, do atendimento nas unidades de saúde, entre outros. (Art. 4º, I
“e” da LRF)
Parágrafo Único – Os custos serão apurados através das operações orçamentárias, tomando-se por base as metas físicas previstas nas
planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício. (Art. 4º, I, “e” da LRF).
Art. 36 - Para fins do disposto no artigo 165, § 8º da Constituição Federal, considera-se crédito suplementar a criação de Grupo de Natureza
de Despesas em categoria de programação ou elevação do crédito orçamentário fixado na Lei Orçamentária para cada Grupo de Natureza
de Despesa/Modalidade de aplicação, excluído deste último o remanejamento realizado dentro da mesma categoria de programação
Art. 37. Na determinação do montante de despesa deverá ser observada a margem para expansão das despesas obrigatórias de caráter
continuado especificada no Anexo de Metas Fiscais, voltada a fazer frente às despesas correntes enquadradas na situação prevista no caput
do artigo 17, da Lei Complementar Federal Nº 101/00.
Art. 38. Não serão programados novos projetos:
I - por conta de redução ou anulação de projetos em andamento;
II - que não possuam viabilidade técnica, econômica e financeira;
III - sem antes ter assegurado recursos para a conservação do patrimônio público, na forma do artigo 45, da Lei Complementar Federal Nº
101, de 2000.
Parágrafo único. No caso de projetos executados por força de operações de crédito, convênios, ajustes ou acordos, não haverá necessidade
de redução ou anulação de outros projetos.
Art. 39. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e
suficiente disponibilidade orçamentária, exceto em relação aos processos administrativos licitatórios na modalidade Pregão, para Registro
de Preços.
Art. 40. O Poder Legislativo terá como limite máximo da despesa para 2022 a proposta orçamentária encaminhada ao Poder Executivo, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, o valor decorrente da aplicação dos critérios estabelecidos no inciso
II, artigo 29-A, da Constituição Federal, com redação da Emenda Constitucional Nº 58, de 23 de setembro de 2009.
Parágrafo único. O Executivo Municipal efetuará os repasses financeiros, observado o limite fixado nas cotas mensais, conforme o valor
fixado da despesa e observância do ato de limitação de empenho.
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Seção IV
Da autorização para transferência de recursos
Art. 41 – Fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar a transferência de recursos do Tesouro Municipal, as entidades privadas do Município de Modelo - SC, que sejam de caráter educativo, assistencial, social, de saúde, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica,
voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal, comunitário e outras de interesse público. (Art. 4º, I, “f” e 26 da LRF).
Art.42 O Município contribuirá na forma de legislação própria, para os fundos Municipais e os especiais.
Art. 43 As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas nos prazos contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade municipal. (Art. 70, Parágrafo único da Constituição Federal).
Art. 44. Ficam autorizados os empenhamentos, liquidações e pagamentos das verbas destinadas às entidades sem fins lucrativos ou filantrópicas, contempladas com verbas orçamentárias específicas, a título de prestação de serviços, contribuições ou auxílios.
§1º A transferência de recursos à entidade privada dar-se-á após ser firmado o respectivo convênio, acordo, ajuste, termo simplificado de
repasse ou instrumento congênere.
§2º Para efeito de habilitar-se à contemplação com verbas de subvenções, contribuições ou auxílios de capital, a entidade pleiteante deverá
atender aos requisitos e as condições fixadas em Decreto do Poder Executivo.
§3º Não serão concedidos repasses financeiros à entidade:
I - Que não tenha prestado contas, da aplicação de subvenção, contribuição ou auxílio de capital recebidos anteriormente;
II - Considerada sem condições de funcionamento pelo Executivo Municipal;
III - que não atenda qualquer dos requisitos definidos pelo Executivo Municipal;
IV - Deixar de comprovar o regular funcionamento na forma dos estatutos sociais;
§ 4º A prestação de contas das entidades contempladas com transferências de recursos financeiros deverá atender os prazos e as exigências
regulamentares, mediante a comprovação do atendimento do interesse público a ser atendido com o repasse, sob pena de devolução dos
recursos por desvio de finalidade.
§ 5º As entidades que receberem recursos do Tesouro Municipal deverão promover a devolução dos recursos não utilizados (saldo) ou utilizados em desconformidade com o objeto ou objetivo da transferência.
§ 6º Fica vedado o repasse de nova parcela às entidades que não prestarem contas dos valores recebidos do Executivo Municipal no prazo
de 60 (sessenta) dias após o recebimento do recurso.
§ 7º Ficam vedados novos convênios ou prorrogação dos já existentes, às entidades que não tenham suas contas aprovadas pelo Executivo
Municipal.
§ 8º Para execução dos objetos previstos nas transferências de recursos públicos, poderá o Executivo Municipal exigir contrapartida financeira a ser efetivada pela entidade beneficiada.
Art. 45. A transferência de recursos financeiros à entidade privada a título de contribuição corrente ou capital ocorrerá mediante autorização em Lei específica ou destinada à entidade sem fins lucrativos selecionada para execução, em parceria com a Administração Pública
Municipal, de programas e ações que contribuam diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e metas previstas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e no Plano Plurianual.
§1º A alocação de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, a título de contribuições ou auxílio de capital, fica condicionada à autorização em Lei, prevista no artigo 12, §6º, da Lei Federal Nº 4.320, de 1964, e suas alterações.
§2º A transferência de recursos a título de contribuição corrente não autorizada em Lei específica dependerá de publicação, para cada entidade beneficiada, de ato de autorização da unidade orçamentária transferidora, o qual conterá justificativa de que a entidade selecionada
é a que melhor atende aos critérios estabelecidos para a escolha.
Art.46. As entidades públicas e privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do Poder Público,
com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.
Seção V
Da Autorização para Concessão de Premiações,
Benefícios de Caráter Social ou Promocional e Auxílios
Art. 47. Fica autorizada a concessão de premiações, incentivos materiais e benefícios de caráter social, cultural, educacional ou promocional
diretamente às pessoas físicas e às entidades sem fins lucrativos ou filantrópicas, voltados ao atingimento das finalidades institucionais dos
órgãos e entidades que integram a Estrutura Organizacional da Administração Pública Municipal.
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Art. 48. Em programas de natureza social de transferência direta de recursos financeiros as pessoas físicas, previamente autorizados em Lei
específica, a Administração Municipal poderá autorizar os pagamentos aos beneficiários finais mediante mecanismo que permita a identificação, pelo banco, do beneficiário do pagamento.
Parágrafo único. A concessão de auxílios financeiros a necessitados deverá considerar a renda familiar, idade, estado de saúde, estado civil,
número de dependentes ou outros critérios definidos em Lei específica ou Regulamento.
Seção VI
Dos Convênios para Captação de Recursos
Art. 49. Os Órgãos do Executivo Municipal, através da Administração Direta ou Indireta, ficam autorizados a realizar convênios e similares,
no âmbito de sua administração, com a União, os Estados, os Municípios e outras entidades oficiais ou mesmo privadas.
Parágrafo único. Fica o Executivo Municipal autorizado a promover a devolução do saldo não utilizado e/ou utilizado em desconformidade
com a finalidade da transferência de recursos públicos da União ou Estados.
Art. 50 Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios com o Estado e União, diretamente ou através de seus órgãos da Administração
Direta ou Indireta, para o recebimento e aplicação de recursos não retornáveis.
Seção VII
Do Custeio de Despesas de Outros Entes da Federação
Art. 51. Despesas de competência de outros entes da Federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados por
convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na Lei Orçamentária. (Art. 62, da LRF).
Art. 52. Comprovado o interesse público municipal e mediante convênio, acordo ou ajuste, o Executivo Municipal poderá assumir custeio de
competência de outros entes da Federação.
Art. 53 - A cessão de pessoal só será feita com custos para o ente de destino, excetos quando a cessão de pessoal for feita ao Poder Judiciário, Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania, Entidade de Educação, Educação Especial, Entidades Filantrópicas e Corpo de Bombeiros
Comunitários e Militares e devidamente autorizados através de lei municipal especifica.
Seção VIII
Da Reserva de Contingência
Art. 54. A Reserva de Contingência, observado o inciso III, do artigo 5º, da Lei Complementar Federal Nº 101, de 2000, será constituída
de recursos do Orçamento Fiscal em montante equivalente a, no mínimo 0,20% (zero virgula vinte por cento) e no máximo, 1% (hum por
cento) da Receita Corrente Líquida do exercício (Art. 5º,III da LRF) .
§1º Não será considerada, para os efeitos do caput, a reserva à conta de receitas vinculadas.
§2º A Reserva de Contingência será utilizada para fazer frente ao pagamento dos valores decorrentes de situações consignadas no Anexo
desta Lei, a título de riscos fiscais, no atendimento de passivos contingentes, intempéries e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, bem
como para obtenção de resultado primário nos níveis do Anexo de Metas Fiscais e do Orçamento, de forma implícita (Art. 5º, III b da LRF).
§3º A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo, observado o disposto no Anexo
de Riscos Fiscais desta Lei.
§4º Não sendo a Reserva de Contingência suficiente para atender os Riscos Fiscais, caso se concretizem, serão utilizados recursos do
“Superávit Financeiro” do exercício de 2022, ou de créditos adicionais, abertos por “Excesso de Arrecadação”, exclusive os provenientes
de recursos vinculados ou de convênios, e podendo ser encaminhado projeto de lei ao Legislativo para anulação de recursos alocados no
Orçamento Fiscal.
§ 5º- A Reserva de Contingência da Unidade Central será constituída, exclusivamente, de recursos da destinação “00” – Ordinários do Orçamento fiscal.
Seção IX
Dos Créditos Adicionais
Art.55. Os projetos de leis relativos a créditos adicionais serão apresentados com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária.
§1º Cada projeto de lei e a respectiva Lei deverão restringir-se a um único tipo de crédito adicional, conforme definido no artigo 41, da Lei
Federal Nº 4.320, de 1964, e suas alterações.
§2º Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelo Poder Legislativo, com indicação dos recursos compensatórios, quando
necessário, serão encaminhados à Câmara de Vereadores no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar do recebimento, pelo Executivo Municipal.
Seção X
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Do Cronograma Anual de Desembolso Mensal
Art. 56 O Executivo Municipal deverá elaborar e publicar até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2022, cronograma
anual de desembolso mensal, por órgão, nos termos dos artigos 8º e 13, da Lei Complementar Federal Nº 101/2000, com vistas ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecido nesta Lei.
§1º No caso do Poder Executivo, o ato referido no caput e os que o modificarem, conterão:
I - Metas bimestrais para o resultado primário dos orçamentos fiscal e de seguridade social;
II - Metas bimestrais de realização de receitas, em atendimento ao disposto no artigo 13, da Lei Complementar Federal Nº 101, de 2000.
§2º O desembolso dos recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários e adicionais consignados ao Poder Legislativo será
efetuado até o dia 20 de cada mês, sendo o valor calculado de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 2º, da Emenda Constitucional
Nº 25, de 14/02/00.
§3º Excetuadas as despesas com pessoal e encargos sociais, precatórios e sentenças judiciais, os cronogramas anuais de desembolso mensal do Poder Legislativo terão como referencial o repasse previsto no artigo 168, da Constituição, na forma de duodécimos.
Seção XI
Da Limitação de Empenhos
Art. 57. Na execução do Orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e recondução do montante da dívida consolidada aos limites estabelecidos, o Poder Executivo adotará o mecanismo de limitação de
empenhos no montante necessário, observada a fonte de recursos, para as seguintes despesas:
I - Materiais e serviços terceirizados, de forma que não prejudiquem o oferecimento dos serviços públicos;
II - Investimentos programados, desde que não comprometidos;
III - contrapartida para projetos ou atividades vinculados a recursos oriundos de fontes extraordinárias como convênios, operações de crédito, alienação de ativos, desde que ainda não comprometidos.
Art. 58. Se for necessário efetuar a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo 9º, da Lei Complementar Federal
Nº 101, de 2000, o Poder Executivo apurará o montante da limitação.
§1º O montante da limitação a ser procedida por cada órgão do Poder Executivo será estabelecido de forma proporcional à participação de
cada um na base contingencial total.
§2º A base contingenciável corresponde ao total das dotações classificadas como despesas primárias aprovadas na Lei Orçamentária de
2022, excluídas:
I - As despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do Município;
II - Demais despesas ressalvadas da limitação de empenho, conforme o artigo 9º, §2º, da Lei Complementar Federal Nº 101, de 2000;
III - atividades do Poder Legislativo constantes da Proposta Orçamentária de 2022.
§3º O Chefe do Poder Executivo publicará ato estabelecendo os montantes que cada órgão ou unidade administrativa terão como limite de
movimentação e empenho.
Art. 59. A liberação das dotações às unidades orçamentárias será efetuada pela Secretaria Municipal da Fazenda ou correlata, obedecendo
ao comportamento da receita arrecadada pelo Município.
CAPITULO IV - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
Seção I
Diretrizes Gerais
Art. 60. Obedecidos aos limites estabelecidos nas Resoluções do Senado Federal Nºs 40 e 43, e alterações, o Município poderá realizar
operações de créditos no exercício de 2022, destinadas a despesas de capital previstas ou inclusas no Orçamento.
Art.61 A verificação dos limites da dívida pública e as contratações de operações de créditos serão feitas em conformidade com o disposto
na Portaria Nº 637/2012, da STN/MF.
Art. 62– A Lei Orçamentária de 2022, poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento à Despesas de
Capital, observado o limite de endividamento de 50% das receitas correntes líquidas apuradas até o segundo mês imediatamente anterior
a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF. (Arts 30, 31 e 32 da LRF).
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Art. 63– A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica. (Art. 32, I da LRF).
Art. 64 – Ultrapassado o limite de endividamento definido no Artigo 30 desta lei, enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá
resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira nas dotações definidas no Artigo 14 desta Lei
(Art. 31, § 1º, II da LRF).
Art. 65. Poderão ser incluídas no projeto de lei orçamentária dotações relativas às operações de crédito aprovadas por lei municipal ou em
fase de estudo e aprovação por instituição financeira.
Art. 66. A contratação de operações de crédito e as operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias ficarão condicionadas
à fiel observância do disposto, no que couber, à esfera Municipal, na Seção IV, do Capítulo VII, da Lei Complementar Federal Nº 101, de
04/05/00.
Seção II
Das Disposições sobre Débitos Judiciais
Art. 67. As despesas com o pagamento de precatórios judiciais correrão à conta de dotações consignadas com esta finalidade em atividades
específicas, nas programações a cargo da Secretaria Municipal da Fazenda ou correlata.
Art. 68. A inclusão de dotações na Lei Orçamentária de 2022, destinadas ao pagamento de precatórios judiciais, deve atentar ao disposto
nos artigos 78 e 87, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.
CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS DO MUNICIPIO COM PESSOAL, ENCARGOS SOCIAIS E POLITICA DE RECURSOS HUMANOS
Art. 69. No exercício financeiro de 2022, as despesas com pessoal, ativo e inativo, dos Poderes Executivo e Legislativo, terão como limites
na elaboração de suas propostas orçamentárias, para pessoal e encargos sociais, a despesa com a folha de pagamento calculada de acordo
com a situação vigente, projetada para o exercício, considerando os eventuais acréscimos legais, inclusive revisão geral, a serem concedidos
aos servidores públicos, alterações de planos de cargos e salários e ou carreira, e admissões para preenchimento de cargos.
§1º Fica autorizada a revisão geral e reajuste das remunerações, subsídios, proventos, aposentadorias e pensões dos servidores ativos e
inativos dos Poderes Executivo, Legislativo, das Autarquias e Fundações Públicas, cujo percentual será definido em lei específica.
§2º Os recursos para revisão geral e reajuste de pessoal poderão constar da Lei Orçamentária em categoria de programação específica, ou
estarem contempladas nos programas no próprio Orçamento.
Art. 70. Para fins de apuração da despesa com pessoal, prevista no artigo 18, da Lei Complementar Federal Nº 101, de 2000, deverão ser
incluídas as despesas relativas à contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, bem como as despesas com serviços de terceiros quando caracterizarem substituição de servidores e empregados públicos,
observado o disposto no artigo 69, desta Lei.
Art. 71. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 169, §1º, inciso II, da Constituição, observado o inciso I do mesmo parágrafo, os Poderes Municipais Executivo e Legislativo, mediante Lei autorizativa, poderão criar ou alterar cargos, empregos e funções, alterar a estrutura
de plano de cargos e salários e ou carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título e autorizar concessões de
quaisquer vantagens ou aumentos de remuneração, até o montante das quantidades e limites orçamentários constantes de anexo discriminativo da Lei Orçamentária de 2022, cujos valores serão compatíveis com os limites e regras da Lei Complementar Federal Nº 101, de 2000.
§ 1º Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos no Orçamento ou acrescidos por créditos adicionais.
§ 2º A verificação dos limites das despesas com pessoal poderá ser feita na forma estabelecida na Lei Complementar Federal Nº 101, de
04/05/00.
Art. 72. No exercício de 2022, observado o disposto no artigo 169, da Constituição, somente poderão ser admitidos servidores se, cumulativamente:
I - Existirem cargos e empregos públicos vagos a preencher, considerados os cargos transformados, bem como aqueles criados de acordo
com o artigo 64, desta Lei, ou se houver vacância;
II - Houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendimento da despesa.
Art. 73 Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a
Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores quando as despesas com pessoal excederem a 95%
do limite estabelecido no artigo 20, III, da Lei de Responsabilidade Fiscal. (Art. 22, § único, V, da LRF).
Art. 74. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (Art. 19 e 20, da LRF):
I - Eliminação de vantagens concedidas a servidores;
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II - Eliminação das despesas com horas extras;
III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
IV - Demissão de servidores admitidos em caráter temporário;
V - Não provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
VI - No caso do inciso I, do §3º, do artigo 169, da Constituição Federal, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e
funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos;
VII - é facultada a redução temporária da jornada de trabalho, sem prejuízo da manutenção integral dos vencimentos dos servidores públicos municipais.
Art. 75. Os projetos de lei relacionados a aumento de gastos com pessoal e encargos sociais, inclusive transformação de cargos, deverão
cumprir o disposto nos artigos 16 e 17, da LRF.
Art. 76. Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão de obra referente substituição de servidores de
que trata o artigo 18, §1º, da LRF, a contratação de mão de obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções
previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em
ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.
Parágrafo único. Quando a contratação de mão de obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de
propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos
de despesa que não o “34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização”.
Art. 77. O Executivo Municipal poderá firmar convênio com entidades/órgãos da Administração Municipal, Estadual e União, sobre a disponibilização de servidores municipais efetivos, em conformidade com o artigo 62, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Art. 78. As políticas de recursos humanos da Administração Pública Municipal compreendem:
I - Implantação do Plano de Cargos e Salários e ou Carreira e adequação da estrutura de cargos e funções de acordo com o modelo organizacional;
II - a ampliação, a integração, a articulação e a cooperação com os órgãos vinculados ao Sistema Administrativo de Gestão de Recursos
Humanos, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade da gestão pública;
III - a orientação e monitoramento dos órgãos ou Unidades Administrativas;
IV - a valorização, a capacitação e a formação do profissional do serviço público, desenvolvendo o potencial humano, visando à modernização do Município;
V - A adequação da legislação pertinente às novas disposições constitucionais;
VI - Aprimoramento e a atualização das técnicas e dos instrumentos de gestão e a implantação do Sistema Integrado de Gestão de Recursos
Humanos;
VII - acompanhamento, a avaliação dos programas, planos, projetos e ações envolvendo os servidores numa gestão compartilhada, responsável e solidária;
VIII - a realização de concursos públicos para atender as necessidades de pessoal nos diversos órgãos.
CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Art. 79 – O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular
o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo
esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro
no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes. (Art. 14 da LRF).
§ 1º - Fica o Poder Executivo igualmente autorizado em proceder as alterações tributarias, mediante Lei, no cumprimento de disposições
constitucionais e adequações econômicas e financeiras, no atendimento ao interesse público.
§ 2º - Aplicam-se à Lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza financeira as mesmas exigências referidas no caput, podendo a compensação, alternativamente, dar-se mediante o cancelamento, pelo mesmo período, de despesas em valor equivalente.
Art. 80 – Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no Art. 14
da Lei de Responsabilidade Fiscal. (Art. 14, § 3º, da LRF).
Art. 81 – O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da
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Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação. (Art. 14, § 2º, da LRF), salvo quando já previsto no orçamento.
Art. 82. Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária que sejam objeto de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal.
Parágrafo único. Se estimada a receita, na forma deste artigo, no projeto de lei orçamentária:
I - Serão identificadas as proposições de alterações na legislação e especificada a receita adicional esperada, em decorrência de cada uma
das propostas e seus dispositivos;
II - Será apresentada programação especial de despesas condicionadas à aprovação das respectivas alterações na legislação.
Art. 83. O Poder Executivo adotará as seguintes medidas voltadas ao aumento da arrecadação tributária:
I - Aperfeiçoamento dos instrumentos para agilização da cobrança da dívida ativa e atualização do valor dos créditos;
II - Atualização do cadastro mobiliário e imobiliário fiscal;
III - readequação da legislação tributária municipal respeitando as disposições da legislação nacional de normas gerais, através da criação
de novas taxas, alteração de critérios de base de cálculo ou alíquotas dos tributos municipais;
IV - Outras medidas de combate à evasão e sonegação fiscal, através da modernização da fiscalização tributária.
CAPITULO VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
Art. 84 – O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município,
que a apreciará e a devolverá para sanção até o dia 31.12.2021.
§ 1º – A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no “caput” deste artigo.
§ 2º - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2022, fica o Executivo
Municipal autorizado a executar em cada mês, até 1/12 das dotações da proposta orçamentária encaminhada ao Poder Legislativo.
Art. 85 - Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivado por insuficiência de tesouraria, conforme disposto no artigo 117 da Constituição do Estado de Santa Catarina.
Art. 86 – Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, por ato do Chefe do Poder Executivo.
Art. 87– O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual, e ou, outros, através de seus órgãos
da administração direta ou indireta para realização de obras ou serviços de competência ou não, durante o exercício de 2022.
Art. 88. O Poder Executivo demonstrará à Câmara Municipal de Vereadores, no prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento de cada
Quadrimestre e 60 (sessenta) dias após o encerramento do exercício, avaliação do cumprimento das metas fiscais do quadrimestre e do
exercício, bem como as justificações com indicação das medidas corretivas, se houveram. (Art. 9º, §4º, da LRF)
Art. 89. Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênios, acordos e ajustes judiciais ou extrajudiciais com os governos Federal,
Estadual e Municipal, através de seus Órgãos da Administração Direta ou Indireta, para realização de obras ou serviços de competência do
Município ou não.
Art. 90. A movimentação financeira dos órgãos da Administração Direta, Autarquias, Fundos, serão feitas, preferencialmente, por intermédio de instituições e agências financeiras que atuam como mandatários da União na execução e fiscalização dos seus respectivos acordos,
convênios, ajustes ou instrumento congênere.
Art. 91 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.
Art. 92 – Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo aos 20 de outubro de 2021.
DIRCEU SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
Registrada e Publicada.
Cleber Eberhart
Secretário Municipal da Administração e Fazenda
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Mondaí
Prefeitura
DECRETO 5552/2021

Publicação Nº 3358200

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº. 5.552, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021.
Nomeia a comissão de monitoramento e avaliação, para acompanhar e avaliar as parcerias firmadas com organizações da sociedade civil e
dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONDAÍ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que estão conferidas no artigo 56,
inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Mondaí, de 05 de abril de 1990,
CONSIDERANDO a necessidade de aprimoramento, monitoramento, avaliação e verificação da gestão administrativa exercida sobre os serviços públicos disponibilizados à Sociedade através de Organizações da Sociedade Civil (entidades sem fins lucrativos), mediante a celebração
de Convênios, Termos de Colaboração ou Termos de Fomento,
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº. 4969 de 10 de maio de 2017 que regulamentou a aplicação da Lei Federal nº. 13.019
de 31 de julho de 2014 em âmbito local,
DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados os membros a seguir relacionados para integrarem a comissão de monitoramento e avaliação, para acompanhar
e avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade civil mediante convênios, termo de colaboração ou termo de fomento,
constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação.
I – Membros titulares:
a) Sidnei Rodrigues – Presidente
b) Rejane Alberti Markoski – Secretária
c) Evandro Rosin - Membro
II – Membros suplentes:
a) Sandra Regina Callai Schuh
b) Sônia Luedtke
c) Zileide Kunz Maldaner
Art. 2º Compete à Comissão, além daquelas obrigações contidas na Lei Federal nº 13.019/2014 e no Decreto Municipal 4.969/2017:
I - Elaborar visita in loco nas entidades conveniadas, periodicamente, visando homologar relatório técnico de monitoramento produzido pela
Administração Pública, o qual deverá dispor de:
a) Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
b) Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto
até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
c) Valores efetivamente transferidos pela administração pública;
d) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando
não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento;
e) Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas
conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto Municipal nº. 4.972 de 15 de maio de 2017.
Prefeitura Municipal de Mondaí (SC), 18 de outubro de 2021.
VALDIR RUBERT
Prefeito Municipal

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 1131

LEI Nº 3.745, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358221

LEI Nº. 3.745/2021 - Página 1 de 3

LEI Nº. 3.745, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de
Mondaí para o quadriênio 2022/2025 e dá outras
providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONDAÍ Faço saber a todos os habitantes deste
Município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:
Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, em cumprimento ao
disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas
com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de
capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma do anexo a esta lei.
Art. 2º O Plano Plurianual é instrumento de planejamento governamental que define diretrizes,
objetivos e metas com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão de políticas públicas,
convergir a dimensão estratégica da ação governamental e orientar a definição de prioridades.
Art. 3º O Plano Plurianual foi elaborado observando as seguintes diretrizes para a ação do
governo municipal:
I – direcionar as ações de coordenação, apoio administrativo, gestão financeira e administração
de receitas para cumprimento das disposições constantes da legislação vigente e, em especial, as
normas da Lei de Responsabilidade Fiscal;
II – assegurar à população do município a atuação do governo municipal com o objetivo da
resolução de problemas sociais de natureza temporária, cíclica ou intermitente buscando proporcionar
a todos uma vida digna;
III – integrar os programas municipais com os dos governos das esferas federal e estadual;
IV – garantir o acesso da população à educação de boa qualidade, atuando prioritariamente no
ensino público fundamental, na educação infantil e, suplementarmente, no apoio ao ensino de nível
médio;
V – proporcionar apoio ao produtor rural do município buscando melhorar as suas condições de
vida e combater o êxodo rural;
VI – criar condições para o desenvolvimento socioeconômico do município buscando o
aumento do nível de emprego e melhorar a distribuição de renda;
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VII – manter a rede de estradas municipais em boas condições de uso para garantir o
atendimento das necessidades de escoamento da produção e locomoção da população;
VIII – garantir uma boa qualidade de vida aos habitantes urbanos do município por meio da
realização de obras de infraestrutura e da oferta de serviços públicos eficientes;
IX – buscar o cumprimento do mandamento constitucional de que saúde é direito de todos; e
X – intensificar o relacionamento com os municípios vizinhos buscando a integração e a
solução para problemas comuns.
Art. 4º As codificações dos programas e as ações deste Plano serão observadas nas leis de
diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e nos projetos que as modifiquem.
Art. 5º A exclusão ou as alterações de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de
novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão do Plano
ou projeto de lei específico.
Art. 6º A inclusão, a exclusão ou a alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual
poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriandose ao respectivo programa as modificações consequentes.
Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput do artigo 6º, fica o Poder Executivo
autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibiliza-las com as alterações de
valor ou com outras modificações efetivadas na lei orçamentária anual.
Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, a incluir ou a excluir produtos e respectivas
metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do
objetivo do programa.
Art. 8º O Poder Executivo, por decreto do prefeito municipal no âmbito do Poder Executivo,
poderá aumentar ou diminuir as metas físicas e financeiras estabelecidas a fim de compatibilizar a
despesa orçada com a receita estimada em cada exercício de forma a assegurar o permanente equilíbrio
das contas públicas.
Art. 9º Os valores constantes dos anexos desta lei estão orçados a preços correntes com
projeção inflacionária especifica para cada ano, acrescido da ampliação da arrecadação da receita
calculada pela média dos últimos três exercícios.
Art. 10. As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei
de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos anexos desta lei.
Art. 11. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser
iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual ou sem lei que autorize sua inclusão.
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Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mondaí, 19 de outubro de 2021.

Valdir Rubert,
Prefeito Municipal de Mondaí.
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LEI Nº. 3.746, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
Estabelece as Diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária do Município de Mondaí para o
exercício de 2022, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONDAÍ Faço saber a todos os habitantes deste
Município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei estabelece as diretrizes orçamentárias do Município de Mondaí, para o
exercício de 2022, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, às normas
estabelecidas pela Lei 4.320, de 17 de março de 1964, e suas alterações, na Lei Complementar nº. 101,
de 04 de maio de 2000, combinado, com o inciso VI do artigo 56 da Lei Orgânica do Município, com
o inciso parágrafo 2° do Artigo 5° da Lei Complementar Municipal n°. 018 de 28 de novembro de
2006, e, com a Lei Municipal n°. ____ de __ de ___ de 2021 (Plano Plurianual 2022/2025), e suas
atualizações, sendo elaboradas e executadas de acordo com as diretrizes estabelecidas nesta lei,
compreendendo:
I – as prioridades e metas da administração pública municipal, extraídas do Plano Plurianual
2022/2025;
II – a estrutura e organização dos orçamentos;
III – as diretrizes gerais;
IV – as diretrizes especificas para o Poder Legislativo
V – as disposições sobre a receita;
VI – as disposições sobre a despesa;
VII – as disposições sobre os créditos adicionais;
VIII – as despesas com educação e saúde;
IX – as disposições sobre despesas com pessoal;
X – as disposições sobre alterações na legislação tributária; e
XI – as disposições gerais.
§ 1º As diretrizes, metas e prioridades constantes do Plano Plurianual e desta Lei considerarse-ão modificadas por leis posteriores e pelos créditos adicionais abertos.
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§ 2º Esta Lei dispõe, dentre outras matérias, também sobre o equilíbrio das finanças públicas,
critérios e formas de limitação de empenho, sobre o controle de custos e avaliação dos resultando dos
programas, sobre condições e exigências para transferências de recursos para entidades públicas e
privadas, sobre a despesa de pessoal para os fins do art. 169, § 1º da Constituição, e compreende os
anexos de que trata os §§ 1º ao 3º do art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 e suas
alterações.
CAPÍTULO I
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 2º Em consonância com o art. 165, § 2° da Constituição, as prioridades e metas da
Administração Municipal para o exercício financeiro de 2022 são aquelas definidas nos Anexos desta
Lei, as quais foram extraídas do Plano Plurianual, para o período de 2022 a 2025, aprovado pela Lei
Municipal nº. ____, de __ de ______ de 2021, e suas atualizações. Outras prioridades apresentadas
pelas reivindicações da sociedade e confirmadas pelos órgãos da Prefeitura, as metas e prioridades da
Administração Municipal para o exercício financeiro de 2022, são os especificados no Anexo de Metas
e Prioridades que integra esta Lei.
§ 1º O detalhamento das metas e prioridades consta no Anexo I a esta Lei, em conformidade
com os objetivos estabelecidos nos programas temáticos constantes do Plano Plurianual 2022-2025
§ 2º As metas e prioridades de que trata o caput deste artigo, atendidas às despesas que
configurem obrigação constitucional, legal ou obrigatórias de caráter continuado do Município, as com
funcionamento dos órgãos e entidades que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, e as
de conservação do patrimônio público, têm precedência na alocação dos recursos no Projeto e na Lei
Orçamentária de 2022 e na sua execução, não se configurando, todavia, em limite à programação da
despesa
§ 3º A Lei Orçamentária Anual de 2022 conterá dotações necessárias ao cumprimento do
cronograma de execução de obras e demais contratos em andamento, em atendimento ao princípio da
continuidade das ações públicas, observando e cumprindo o disposto no art. 45, da Lei Complementar
Federal nº 101, de 2000.
§ 4º Anexo de metas e prioridades conterá no que couber, o disposto no § 2º, do art. 4º, da Lei
Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.
§ 5º Lei Orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um
exercício financeiro que não esteja previsto no Plano Plurianual ou em Lei que autorize a sua inclusão,
conforme disposto no § 1º do art. 167 da Constituição da República Federativa do Brasil.
§ 6º Na elaboração e durante a execução do Orçamento do exercício de 2022, o Poder
Executivo Municipal, poderá, se verificados alterações da conjuntura nacional, estadual e municipal e
dos parâmetros macroeconômicos utilizados, adequar as metas definidas nesta Lei, aumentando e/ou
diminuindo, incluindo e/ou excluindo suas ações e seus quantitativos a fim de compatibilizar a despesa
orçada com a receita estimada, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas e o atendimento
às necessidades da sociedade.
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CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS
Art. 3º A elaboração e a aprovação dos Projetos da Lei Orçamentária para o exercício
financeiro de 2022 abrangerá os Poderes Legislativo, Executivo e seus Fundos e será elaborado
levando-se em conta a estrutura organizacional da prefeitura e deverá ser elaborada de conformidade
com os diversos princípios, além dos contábeis geralmente aceitos, o da publicidade, igualdade, justiça
social e o da transparência social:
I – o princípio da publicidade visa promover a transparência da gestão fiscal, permitindo o
amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas ao ente público;
II – o princípio de justiça social implica em assegurar que os programas dispostos na proposta
orçamentária contribuam para a redução das desigualdades sociais entre os indivíduos e suas regiões,
bem como no combate a qualquer tipo de exclusão social, principalmente aos munícipes mais
necessitados;
III – o princípio da transparência social requer a observância da utilização dos diversos meios
de comunicações disponíveis, a fim de garantir o livre acesso e participação dos cidadãos às
informações relativas ao orçamento, inclusive na discussão em audiências públicas; e
IV – o princípio da economicidade implica na relação custo-benefício, ou seja, na eficiência
dos atos de despesa, que conduz à própria eficiência da atividade administrativa.
Art. 4º As ações do Governo Municipal visando à viabilização financeira do município
deverão orientar-se pelas seguintes diretrizes gerais:
I – busca da elevação imediata, substancial e permanente das receitas públicas, sobretudo das
receitas próprias, bem como da ampliação e da diversificação das fontes alternativas de receita,
sobretudo as de menor custo para a sociedade;
II – promoção de amplo esforço de redução de custos, otimização de gastos e reordenamento de
despesas do setor público municipal, sobretudo pelo aumento da produtividade na prestação de
serviços públicos e sociais;
III – aprimoramento da capacidade de gestão de despesas do setor público, bem como de gestão
orçamentária, de administração financeira e de controle interno, por intermédio da modernização dos
instrumentos e dos mecanismos de exercício de despesas e determinação de gastos, de controle de
custos, de administração financeira e de controle interno.
IV – promoção da melhoria permanente da administração pública municipal, por meio de um
modelo de gestão por resultados e da capacitação e valorização dos servidores públicos do município;
V – manutenção do compromisso com o equilíbrio das contas públicas, aprimorando a
prevenção e a mitigação de riscos fiscais por meio de uma gestão moderna e eficiente para subsidiar a
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elevação da capacidade de investimentos. Aprimorar os mecanismos de cobrança e os instrumentos de
arrecadação fiscal.
Art. 5º Para efeito desta Lei, entende-se por:
I – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: o menor nível da classificação institucional;
II – ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO: o maior nível da classificação institucional, que tem por
finalidade agrupar unidades orçamentárias;
III – FUNÇÃO: maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor
público;
IV – SUBFUNÇÃO: uma partição da função, que visa agregar determinado subconjunto de
despesa do setor público;
V – PROGRAMA: o instrumento de organização da ação governamental visando a
concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado pelas metas físicas estabelecidas no Plano
Plurianual;
VI – ATIVIDADE: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa,
destinados para manutenção das unidades orçamentárias de acordo com a estrutura da Prefeitura
Municipal e os programas específicos de manutenção continuada, devendo as mesmas serem
realizadas de forma contínua e permanente cujo produto final será a manutenção das ações
governamental as quais foram extraídas do Plano Plurianual atualizado;
VII – PROJETO: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa,
previamente aprovados no Plano Plurianual em vigor e serão um instrumento de programação para
alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das
quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação do governo
municipal;
VIII – OPERAÇÕES ESPECIAIS: as despesas que não contribuem para a manutenção,
expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto e não gera
contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços; e
IX – FONTE DE RECURSOS: vinculação de recursos públicos a uma despesa específica ou a
qualquer que seja a aplicação, desde a previsão até o efetivo pagamento da despesa, constantes dos
programas e ações governamentais, dividindo-se essa destinação em ordinária e vinculada.
§ 1º Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma
de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como
os órgãos orçamentários responsáveis pela realização da ação e em seus créditos adicionais.
§ 2º Cada ação orçamentária, entendida como sendo a atividade, o projeto ou a operação
especial, deve identificar a função e subfunção às quais se vincula.
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§ 3º As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no Projeto de Lei
Orçamentária de 2022, bem como nos créditos adicionais, por função, subfunção, programa,
projeto/atividade, operação especial e categoria econômica.
Art. 6º A receita orçamentária será discriminada pelos seguintes níveis:
I – categoria econômica;
II – origem;
III – espécie;
IV – rubrica;
V – alínea; e
VI – subalínea.
§ 1º A categoria econômica da receita, primeiro nível de classificação, está assim detalhada:
I – receitas correntes - 1; e
II – receitas de capital - 2.
§ 2º A origem, segundo nível da classificação das receitas, identifica a procedência dos
recursos públicos em relação ao fato gerador no momento em que os mesmos ingressam no patrimônio
público.
§ 3º O terceiro nível, denominado espécie, possibilita uma qualificação mais detalhada dos
fatos geradores dos ingressos de tais recursos.
§ 4º O quarto nível, a rubrica, agrega, dentro de cada espécie de receita, determinadas receitas
com características próprias e semelhantes entre si.
§ 5º A alínea, quinto nível, funciona como uma qualificação da rubrica, apresentando o nome
da receita propriamente dita e recebendo o registro pela entrada dos recursos financeiros.
§ 6º O sexto nível, a subalínea, representa o detalhamento mais analítico das receitas públicas.
Art. 7º A despesa orçamentária será discriminada por:
I – órgão orçamentário;
II – unidade orçamentária;
III – função;
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IV – subfunção;
V – programa;
VI – projeto, atividade ou operação especial;
VII – categoria econômica;
VIII – grupo de natureza da despesa;
IX – modalidade de aplicação;
X – elemento de despesa; e
XI – fonte de recursos.
§ 1º A categoria econômica da despesa está assim detalhada:
I – despesas correntes - 3; e
II – despesas de capital - 4.
§ 2º Os grupos de natureza da despesa constituem agregação de elementos de despesa de
mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme a seguir discriminados:
I – pessoal e encargos sociais - 1;
II – juros e encargos da dívida - 2;
III – outras despesas correntes - 3;
IV – investimentos - 4;
V – inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas referentes à constituição ou ao aumento
de capital de empresas - 5; e
VI – amortização da dívida - 6.
§ 3º A modalidade de aplicação destina-se a indicar se os recursos serão aplicados:
I – diretamente, pela unidade detentora do crédito orçamentário ou, mediante descentralização
de crédito orçamentário, por outro órgão ou entidade integrante do Orçamento Fiscal ou da Seguridade
Social; e
II – indiretamente, mediante transferência financeira, por outras esferas de governo, seus
órgãos, fundos ou entidades ou por entidades privadas sem fins lucrativos.
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§ 4º Na especificação da modalidade de aplicação de que trata o parágrafo anterior será
observado, no mínimo, o seguinte detalhamento:
I – transferências à União - 20;
II – transferências a Estados e ao Distrito Federal - 30;
III – transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo - 31
IV – Transferências a Municípios - 40
V – transferências a Municípios - Fundo a Fundo - 41
VI – transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - 50;
VII – transferências a instituições privadas com fins lucrativos - 60;
VIII – transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio - 71;
IX – execução orçamentária delegada a Consórcios Públicos - 72;
X – transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que
tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da lei complementar nº 141, de 2012 - 73;
XI – aplicações diretas - 90; e
XII – aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - 91.
§ 5º Fica o Poder Executivo autorizado a criar, alterar ou extinguir os códigos da modalidade
de aplicação incluídos na Lei Orçamentária Anual para 2022 e em seus Créditos Adicionais.
§ 6º A especificação da despesa será apresentada por unidade orçamentária até o nível de
modalidade de aplicação.
§ 7º A Lei Orçamentária Anual para 2022 conterá a destinação de recursos, classificados por
fontes, regulamentados pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, do Ministério da Fazenda, e pelo
Tribunal de Contas do Estado do Santa Catarina – TCE / SC.
§ 8º O Município poderá incluir, na Lei Orçamentária, outras fontes de recursos para atender
suas peculiaridades, além das determinadas no § 7º deste artigo;
§ 9º Os recursos legalmente vinculados a finalidades específicas serão utilizados apenas para
atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o
ingresso.
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§ 10. As receitas oriundas de aplicações financeiras terão as mesmas fontes dos recursos
originais.
§ 11. A reserva de contingência, prevista no inciso I, parágrafo único do artigo 46 desta Lei,
será identificada pelo dígito 9 (nove) no que se refere ao grupo de natureza da despesa.
§ 12. Não poderão ser fixadas no orçamento despesas sem que estejam definidas as
correspondentes fontes de recursos.
§ 13. Cada projeto constará somente de uma esfera orçamentária e sob um único Programa.
Art. 8º As atividades com a mesma finalidade de outras já existentes deverão observar o
mesmo código, independentemente da unidade executora.
Art. 9º O Projeto de Lei Orçamentária de 2022 que o Poder Executivo encaminhará à Câmara
Municipal e a respectiva Lei, além dos quadros exigidos, serão constituídas de:
I – texto da lei;
II – demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas, Econômicas (Anexo
1, da Lei 4.320/1964);
III – demonstrativo da receita, segundo as categorias econômicas (Anexo 2, da Lei 4.320/196);
IV – resumo geral da despesa, segundo as categorias econômicas (Anexo 3, da Lei
4.320/1964);
V – demonstrativo da aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino, para efeito de
cumprimento do disposto no artigo 212 da Constituição da República e no art. 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, com a redação dada pela Emenda à Constituição nº. 14, de
12 de setembro de 1996, pela Emenda nº. 53, aprovada em 19 de dezembro de 2.006;
VI – demonstrativo dos gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino;
VII – demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, para efeito de
cumprimento do disposto no artigo 198 da Constituição da República e no art. 77 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, com a redação dada pela Emenda à Constituição nº. 29 de 13
de setembro de 2000;
VIII – demonstrativo da receita segundo as categorias econômicas;
IX – detalhamento da despesa por unidade orçamentária;
X – detalhamento da despesa por órgão;
XI – detalhamento da despesa – consolidado;
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XII – demonstrativo de programa de trabalho;
XIII – demonstrativo de programa de trabalho por órgão;
XIV– demonstrativo de programa de trabalho – demonstrativo da despesa por funções,
subfunções e programas por projetos, atividades e operações especiais; (Anexo 6, da Lei 4.320/1964);
XV – demonstrativo de programa de trabalho – demonstrativo da despesa por funções,
subfunções e programas por projetos, atividades e operações especiais; (Anexo 7, da Lei 4.320/1964);
XVI – demonstrativo da despesa por funções, sub-funções e programas, conforme o vínculo
com os recursos (Anexo 8, da Lei 4.320/1964);
XVII – demonstrativo da despesa por órgãos e funções, (Anexo 9, da Lei 4.320/1964);
XVIII – demonstrativo da natureza de despesa segundo as categorias econômicas.
XIX – demonstrativo da evolução da receita realizada por fontes dos últimos três exercícios, da
estimada para o exercício corrente e da projeção para dois exercícios seguintes, conforme disposto no
Artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
XX – demonstrativo das receitas e despesas dos orçamentos fiscais e da seguridade social;
XXI – demonstrativo das renúncias de receitas e estimativa do seu impacto orçamentáriofinanceiro, na forma estabelecida no Art. 14 da LRF;
XXII – demonstrativo das despesas obrigatórias de caráter continuado que serão geradas em
2022 com indicação das medidas de compensação;
XXIII – demonstrativo dos riscos fiscais considerados para 2022;
XXIV – demonstrativo da origem e aplicação dos recursos derivados da alienação de bens e
direitos que integram o patrimônio público;
2022;

XXV – demonstrativo da apuração do resultado primário e nominal previsto para o exercício de

§ 1º Os fundos municipais integrarão o orçamento geral do Município, apresentando em
destaque as receitas e despesas a eles vinculadas, sendo efetuadas as transferências do Município ao
fundo de forma financeira, ou seja, os registros contábeis da Prefeitura dar-se-ão somente nos sistemas
financeiros e compensação, fechando os balanços em sua consolidação.
§ 2º Os relatórios previstos neste artigo poderão ser atualizados para atender as Portarias nº.
42/1999 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e Portaria Interministerial nº. 163 de 04
de maio de 2001, bem como alterações posteriores.
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Art. 10. As emendas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual ou aos projetos que o modifiquem
somente poderão ser aprovadas se atendido o disposto no § 3º do art. 166 da Constituição da República
e no art. 33 da Lei nº. 4.320/64, não podendo, ainda, incidir sobre:
I – dotações financiadas com recursos vinculados;
II – dotações referentes à contrapartida obrigatória do Tesouro Municipal sobre recursos
transferidos ao Município;
III – recursos destinados ao serviço e encargos da dívida, precatórios, despesas com pessoal e
encargos sociais; e
IV – dotações referentes a obras em execução.
Parágrafo único. Ao Projeto de Lei Orçamentária Anual não poderão ser apresentadas emendas
com recursos insuficientes para a conclusão de etapas de obras ou cumprimento de parcela de
contratos de entrega de bem ou serviço.
CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES GERAIS
Art. 11. O orçamento para o exercício de 2022 obedecerá ao princípio da transparência e do
equilíbrio das contas públicas, abrangendo os Poderes Legislativo, Executivo e seus fundos.
Art. 12. Os estudos para definição do orçamento da receita para 2022, excluídas as previsões
de convênios e operações de crédito, deverá observar as alterações da legislação tributária, incentivos
fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a valorização imobiliária e a
evolução da receita nos últimos três exercícios.
Art. 13. Se a receita estimada para 202, comprovadamente, não atender ao disposto no artigo
anterior, o Legislativo, quando da análise da proposta orçamentária, poderá reestimá-la ou solicitar do
Executivo Municipal a sua alteração e a conseqüente adequação do orçamento da despesa.
Art. 14. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o
cumprimento das metas estabelecidas, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional as
suas dotações, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos no montante necessário, para as
seguintes despesas abaixo:
I – racionalização dos gastos com diárias, viagens e equipamentos;
II – racionalização de despesas com horas extras;
III – redução de até 30% dos gastos com combustíveis para a frota de veículos dos setores de
transportes, obras, serviços públicos e agricultura;
IV – redução dos investimentos programados, desde que ainda não iniciados;
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V – redução das despesas com material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas
atividades;
VI – redução do número de funcionários admitidos em cargos comissionados;
VII – redução do número de funcionários admitidos em caráter temporário.
§ 1º Caso ocorra o disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder
Legislativo o montante que caberá a cada um tornar indisponível para empenho, e movimentação
financeira.
§ 2º O Chefe do Poder Legislativo, com base na comunicação recebida, publicará ato
estabelecendo os montantes que estão disponíveis para movimentação e empenho.
§ 3º Despesas que não serão objeto de limitação de empenho nos termos do artigo 9º, § 2º da
Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000 são as constantes no ANEXO II desta Lei.
Art. 15. Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do
Município, aqueles constantes no ANEXO III desta Lei.
§ 1º Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos da Reserva de
Contingência, do Excesso de Arrecadação e do Superávit Financeiro do exercício de 2021, exceto os
itens de recursos vinculados ou de convênios.
§ 2º Sendo ainda estes recursos insuficientes, o Poder Executivo Municipal encaminhará
projeto de lei especifico ou autorização na própria Lei Orçamentária Anual, propondo a anulação de
recursos alocados para investimentos, desde que não comprometidos.
Art. 16. A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades beneficiará somente
aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica,
voltadas para as ações de saúde e de atendimento direto e gratuito ao publico, consórcios
intermunicipais de saúde, de inspeção sanitária animal constituídos exclusivamente por entes públicos
e ainda as voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal, mediante prévia autorização
legislativa.
§ 1º Não se aplica o disposto neste artigo, as contribuições estatutárias devidas às entidades
municipalistas, em que o Município for associado.
§ 2º Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais e contribuições, as entidades
privadas sem fins lucrativos deverão apresentar declaração de funcionamento regular e comprovantes
de regularidade do mandato de sua diretoria, bem como o previsto no art. 116 da lei 8.666/93,
especialmente com relação a regularidade fiscal exigida pela Constituição da República, em seu art.
195, § 1º e a lei 8.666/93, art. 116 c/c art. 29.
§ 3º As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos, a qualquer título, submeter-seão à fiscalização dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal com a finalidade de verificar o
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cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos, atendendo o exigido no art. 16
e seu parágrafo, da lei 4.320/64.
Art. 17. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que venha a ser
acrescida à execução orçamentária de 2022, a qualquer tempo, deverá atender ao disposto nos incisos I
e II do artigo 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.
Art. 18. Para efeito do disposto no artigo 16, § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, são
consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes de ação governamental nova, cujo impacto
orçamentário-financeiro num exercício não exceda a 1,00% da receita corrente líquida prevista
(orçada) para o exercício.
Art. 19. Em conformidade com o Art. 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a administração
publica por meio de lei específica poderá destinar recursos para cobrir necessidades de pessoas físicas
ou déficits de pessoas jurídicas, por meio de contribuições, subvenções sociais e auxílios, observando a
legislação em vigor.
Art. 20. Despesas de custeio de competência de outros entes da Federação só serão assumidas
pela Administração Municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos na lei
orçamentária.
Art. 21. Será garantida a destinação de recursos orçamentários para a oferta de programas
públicos de atendimento à infância e à adolescência no Município, conforme disposto no art. 227 da
Constituição Federal e no art. 4º da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e suas alterações Estatuto da Criança e do Adolescente.
Art. 22.
extrajudiciais.

O Executivo Municipal está autorizado a firmar acordos e ajustes judiciais ou

Art. 23. A Lei Orçamentária de 2022 somente incluirá dotações para o pagamento de
precatórios cujos processos contenham pelo menos um dos seguintes documentos:
I – certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução no todo ou da parte não
embargada; e
II – certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnação aos
respectivos cálculos.
Art. 24. A Procuradoria-Geral do Município encaminhará à Secretaria Municipal de
Administração e Fazenda, até 30 de setembro do corrente exercício, a relação dos débitos decorrentes
de precatórios judiciários inscritos até 1º de julho de 2022 a serem incluídos na proposta orçamentária
de 2022, especificando:
I – número e data do ajuizamento da ação originária;
II – número do precatório;
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III – tipo da causa julgada (de acordo com a origem da despesa);
IV – enquadramento (alimentar ou não alimentar);
V – data da autuação do precatório;
VI – nome do beneficiário;
VII – valor do precatório a ser pago (atualizados, conforme determinado pelo art. 100, § 5º, da
Constituição Federal, pela Emenda Constitucional nº 62/2009);
VIII – data do trânsito em julgado;
IX – número da vara ou comarca de origem; e
X – cópia do ofício requisitório no caso de precatórios trabalhistas e cópia da requisição de
pagamento no caso de ação cível.
Parágrafo único. A forma de pagamento e a atualização monetária dos precatórios e das
parcelas resultantes observarão, no exercício de 2022, os índices adotados pelo Poder Judiciário
respectivo, conforme disposto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal, na Emenda Constitucional nº
62/2009 e no Decreto nº 213/2010.
Art. 25. O pagamento das obrigações de pequeno valor de que trata o art. 100, § 3º, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de
1998, pela Emenda Constitucional nº 30, de 13 de setembro de 2000 e pela Emenda Constitucional nº
62, de 9 de dezembro de 2009, sujeitar-se-á ao disposto na Lei nº 11.467/2011.
Art. 26. No decorrer do exercício de 2022 os débitos judiciais transitados em julgado de
pequeno valor e as despesas decorrentes das condenações judiciais a que o Município for condenado
após a elaboração do orçamento anual, serão encaminhadas aos respectivos órgãos para pagamento
mediante suplementação, caso necessário, priorizando aqueles de caráter alimentar nos termos dos §§
1º e 2º do art. 100 da Constituição Federal.
Art. 27. A Secretaria de Administração e Fazenda fica obrigada a evidenciar os beneficiários
de pagamentos de sentenças judiciais, com a observação da ordem cronológica específica ao objeto.
CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA O PODER LEGISLATIVO
Art. 28. Atendido o disposto no art. 29-A da Constituição da República, o repasse ao Poder
Legislativo Municipal, no exercício de 2022, será de até 5% (cinco por cento) do somatório da receita
tributária e das transferências previstas no §5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 daquela Constituição,
excluídos os valores para formação do FUNDEB, efetivamente realizado no exercício anterior, cujo
montante deverá ser consignado por estimativa na Lei Orçamentária de 2022.
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§ 1º O duodécimo devido ao Poder Legislativo será repassado até o dia 20 de cada mês, sob a
pena de crime de responsabilidade do Prefeito, conforme disposto no art. 29-A, § 2º, inciso II, da
Constituição Federal.
§ 2º A despesa total com folha de pagamento do Poder Legislativo, incluídos os gastos com
subsídios dos Vereadores, não poderá ultrapassar a setenta por cento de sua receita, de acordo com o
estabelecido no art. 29-A, § 1º, da Constituição Federal.
§ 3º A despesa com subsídio de vereadores e salário dos funcionários administrativos do Poder
Legislativo não poderá ser maior do que 6% (seis por cento) da receita Corrente Líquida, conforme
previsto no artigo 20, inciso III, alínea “a”, combinado com o limite prudencial estabelecido no
parágrafo único do artigo 22, ambos da Lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, desde que
tal percentual seja igual ou menor que o resultante da aplicação do cálculo previsto nas Emendas
Constitucionais nº 25/2000 e nº 58/2009.
§ 4º Ao final do exercício financeiro as disponibilidades do Legislativo serão devolvidas ao
Poder Executivo, deduzidos os valores correspondentes ao saldo do passivo financeiro, considerandose somente as contas do Poder Legislativo.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A RECEITA
Art. 29. A natureza da receita orçamentária a ser estimada na lei do orçamento para o exercício
de 2022, será de acordo com a Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001 e suas
alterações, e terá seus cálculos com base nos três últimos exercícios financeiros, havendo incrementos
de receita deverá ser apresentado justificativa, de acordo com o § 3º do art. 12 da LRF.
Art. 30. O Município poderá realizar operações de crédito na medida em que demonstre
capacidade de endividamento e se configurar eminente falta de recursos, como dispõe a legislação em
vigor.
§ 1º As operações de crédito a serem realizadas pelo Município, no exercício de 2022, não
poderão exceder o montante das despesas de capital fixadas na lei orçamentária anual, ressalvadas as
autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovada pelo Poder
Legislativo, observado o que dispõe a Resolução nº. 43/2001 do Senado Federal ou outro ato que a
venha substituir e legislação correlata.
§ 2º De acordo com o que determina o art. 35 da LRF, fica expressamente proibida a
realização de operações de crédito com entes da federação.
Art. 31. A operação de crédito por antecipação de receita destinar-se-á para atendimento de
insuficiência de caixa durante o exercício de 2022 e constará na lei orçamentária.
Parágrafo único. A operação de crédito por antecipação de receita será efetuada mediante
abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora em processo competitivo eletrônico
promovido pelo Banco Central.
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Art. 32. A concessão, incentivos e benefícios de natureza tributária, por meio de renúncia de
receita, serão concedidos de conformidade com o art. 14 da Lei de responsabilidade fiscal.
Art. 33. O Poder Legislativo poderá proceder a reestimativa da receita na proposta
orçamentária apresentada, desde que comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal.
Art. 34. A receita de alienação de bens e direitos deverá ser movimentada em conta corrente
específica, vinculada a sua aplicação em despesas de capital, formalizando-se um processo de controle
em separado para atender a informações posteriores.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DESPESA
Art. 35. A despesa será fixada pela lei orçamentária, de conformidade com a receita estimada e
a sua classificação orçamentária será por natureza da despesa, conforme Portaria Interministerial nº.
163 de 04 de maio de 2001 e alterações posteriores.
Art. 36. Na execução orçamentária do exercício de 2022, deverá ser adotado sistema de
limitação de empenho por Unidade Orçamentária, sempre que a gestão fiscal se evidenciar deficitária,
respeitando-se sempre os limites mínimos constitucionais de gastos com saúde e educação.
Art. 37. As despesas obrigatórias de caráter continuado deverão ter dotações orçamentárias
suficientes, e sua expansão será de acordo com os respectivos contratos.
Art. 38. O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal de que
trata o artigo 50, § 3º da LRF, serão desenvolvidos de forma a apurar os custos dos serviços, tais como:
custo dos programas, das ações, do m2 das construções, do m2 das pavimentações, do aluno/ano do
ensino fundamental, do aluno/ano do transporte escolar, do aluno/ano do ensino infantil, do aluno/ano
com merenda escolar, da destinação final da tonelada de lixo, do atendimento nas unidades de saúde,
entre outros, além de permitir a alocação dos custos administrativos/operacionais da Secretaria de
Administração nas mais diversas áreas, setores, secretarias e ou departamentos beneficiados pelos
serviços da mesma.
Parágrafo único. Os custos das ações serão apurados no mínimo por meio das operações
orçamentárias, tomando-se por base as metas físicas e financeiras realizadas e apuradas ao final do
exercício.
Art. 39. Os programas priorizados por esta lei e contemplados na Lei Orçamentária de 2022
serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos
seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas.
Art. 40. O Poder Executivo deverá elaborar e publicar, em até trinta dias após a publicação da
Lei Orçamentária de 2022, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso para o
ano, por Secretaria e unidades da administração indireta, observando, em relação às despesas
constantes desse cronograma, a limitação necessária à obtenção da meta de resultado primário.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 1149

LEI Nº. 3.746/2021 - Página 16 de 28

§ 1º A programação financeira e o cronograma de desembolso deverão ser elaborados com
base na previsão da efetiva arrecadação mensal, devendo ser incentivada a participação das diversas
Secretarias na definição dos gastos mensais a serem realizados, tomando-se por base as ações
constantes dos programas do PPA e as prioridades e metas constantes desta Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
§ 2º O desembolso dos recursos financeiros, correspondentes aos créditos orçamentários e
adicionais consignados ao Poder Legislativo, será efetuado até o dia 20 de cada mês, sob a forma de
duodécimos, sendo o valor calculado de acordo com os critérios estabelecido no art. 29-A, da
Constituição Federal.
Art. 41. A destinação de recursos para equalização de encargos financeiros ou de preços, o
pagamento de bonificações a produtores e vendedores e a ajuda financeira, a qualquer título, a
entidades privadas com fins lucrativos ou a pessoas físicas, poderá ocorrer desde que atendido o
disposto nos arts. 25, 27 e 28 da Lei Complementar nº 101/2000, e somente sob a forma de
subvenções, conforme art. 19 da Lei 4.320/64.
CAPÍTULO VII
DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
Art. 42. Os recursos oriundos de convênios não previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias,
ou subestimados no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados como fonte de
recursos para abertura de créditos adicionais ou suplementares de projetos, atividades ou operações
especiais por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.
Art. 43. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias na Lei de Diretrizes
Orçamentárias poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais,
apropriando-se ao respectivo programa as modificações conseqüentes.
Art. 44. O Poder Executivo, por decreto do Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo,
poderá aumentar ou diminuir as metas financeiras estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa
orçada com a receita estimada em cada exercício de forma a assegurar o permanente equilíbrio das
contas públicas.
Art. 45. Está o Poder Executivo Municipal devidamente autorizado a realizar abertura de
créditos adicionais na Lei de Diretrizes Orçamentárias, por decreto, dependendo da existência de
recursos disponíveis, nos termos e limites da Lei Federal nº. 4.320/64 e alterações posteriores.
Parágrafo único. Os recursos disponíveis de que trata o artigo, são aqueles referidos no artigo
43, da Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1964:
I – está o Poder Executivo municipal devidamente autorizado a movimentar o excesso de
arrecadação, desde que comprovada a existência do excesso no período da abertura do crédito
adicional a ser apurado em cada fonte de recurso, conforme prevê o inciso II do § 1º do artigo 43 da
Lei 4.320/64, combinado com o § 3º deste mesmo artigo.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 1150

LEI Nº. 3.746/2021 - Página 17 de 28

II – está o Poder Executivo municipal devidamente autorizado a movimentar, as dotações
orçamentárias de elementos de despesa dentro da mesma atividade ou projeto de programação, por
decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e por Decreto-Legislativo no âmbito do
Poder Legislativo, desde que não comprometa as dotações de pessoal, encargos e outras consideradas
prioritárias ao atendimento, principalmente as que dependem de limites mínimos legais, conforme
previsto no artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei 4.320/64.
III – está o Poder Executivo municipal devidamente autorizado a utilizar o superávit financeiro,
verificado no balanço patrimonial do exercício financeiro imediatamente anterior, para suplementação
de dotações orçamentárias, conforme prevê o § 1º, inciso I, do artigo 43 da Lei 4.320/64, combinado
com o § 2º deste mesmo artigo.
IV – está o Poder Executivo municipal devidamente autorizado a suplementar, utilizando-se do
Excesso de Arrecadação, verificado nas rubricas específicas dos convênios, utilizando para isto o
repasse do respectivo convênio, cujo valor não fará parte do demonstrativo do quadro de excesso de
arrecadação para efeitos de outras suplementações.
Art. 46. A abertura de créditos adicionais ao orçamento, dependerá da existência de recursos
disponíveis e de prévia autorização legislativa, podendo esta fazer parte da Lei Orçamentária Anual,
até determinado limite, em valor percentual único sobre o total do orçamento aprovado, nos termos e
limites da Lei Federal nº. 4.320/64 e alterações posteriores.
Parágrafo único. Os recursos disponíveis de que trata o artigo, são aqueles referidos no artigo
43, da Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1964:
I – poderá o Poder Executivo incluir na lei da proposta orçamentária para o exercício de 2022,
como Reserva de Contingência o percentual de até 5% (cinco por cento), do valor da receita corrente
líquida estimada, tanto para a Prefeitura, quanto para os Fundos, de conformidade com o art. 7º da
Portaria Interministerial nº. 163 de 04 de maio de 2001 e alterações posteriores.
II – poderá o Poder Executivo incluir na lei da proposta orçamentária para o exercício de 2022,
autorização para movimentação do excesso de arrecadação, desde que comprovada a existência do
excesso no período da abertura do crédito adicional, a ser apurado em cada fonte de recurso, conforme
prevê o inciso II do § 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64, combinado com o § 3º deste mesmo artigo.
III – poderá o Poder Executivo incluir na lei da proposta orçamentária para o exercício de 2022,
autorização para movimentar, as dotações orçamentárias de elementos de despesa dentro da mesma
atividade ou projeto de programação, por decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo
e por Decreto-Legislativo no âmbito do Poder Legislativo, desde que não comprometa as dotações de
pessoal, encargos e outras consideradas prioritárias ao atendimento, principalmente as que dependem
de limites mínimos legais, conforme previsto no artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei 4.320/64.
IV – poderá o Poder Executivo incluir na lei orçamentária anual para o exercício de 2022,
autorização para utilização do superávit financeiro, verificado no balanço patrimonial do exercício
financeiro imediatamente anterior, para suplementação de dotações orçamentárias, conforme prevê o §
1º, inciso I, do artigo 43 da Lei 4.320/64, combinado com o § 2º deste mesmo artigo.
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V – poderá o Poder Executivo incluir na lei orçamentária anual, autorização para suplementar,
utilizando-se do Excesso de Arrecadação, verificado nas rubricas específicas dos convênios, utilizando
para isto o repasse do respectivo convênio, cujo valor não fará parte do demonstrativo do quadro de
excesso de arrecadação para efeitos de outras suplementações.
VI – poderá o Poder Executivo incluir na lei orçamentária anual, autorização para anulação de
dotações vinculadas para suplementação de outras dotações não vinculadas de elementos de despesa
dentro da mesma atividade ou projeto de programação, por decreto do Prefeito Municipal no âmbito do
Poder Executivo, quando não houver a efetiva arrecadação das receitas vinculadas àquela finalidade.
Art. 47. Durante a execução orçamentária de 2022, o Executivo Municipal, autorizado por lei,
poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das unidades gestoras
na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício.
Art. 48. Ao longo da execução orçamentária, o Executivo Municipal, autorizado por esta Lei,
poderá incluir novas fontes de recursos nos projetos, atividades ou operações especiais previstas no
PPA, LDO e no orçamento das unidades gestoras na forma de créditos suplementares, desde que se
enquadre nas prioridades para o exercício de 2022.
Art. 49. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no art. 167, §
2o, da Constituição, será efetivada mediante decreto do Chefe do Poder Executivo.
Parágrafo único. Na reabertura a que se refere o caput deste artigo, a fonte de recurso deverá
ser identificada como saldos de exercícios anteriores, independentemente da receita à conta da qual os
créditos foram abertos.
CAPÍTULO VIII
DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO E SAÚDE
Art. 50. O Poder Executivo Municipal por meio da Secretaria de Educação, tomará as medidas
necessárias para atendimento da Lei n° 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB e Lei n° 11.494 de 20 de junho de 2007, que dispõe sobre Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, ou
outra norma jurídica que vier a substituí-la.
Art. 51. Quando a Rede Oficial da Educação Básica for insuficiente para atender a demanda,
ou para a realização de cursos técnicos, poderão ser concedidos auxílios financeiros à rede particular
local ou regional por meio de convênio aprovado em lei específica.
Art. 52. Aos alunos residentes no Município de Mondaí, que freqüentam o ensino superior das
Universidades da região, o ensino profissionalizante e ensino técnico de nível médio, em instituições
de ensino fora do Município, poderão ser concedidos auxílio para o transporte ou bolsas de estudo,
devidamente regulamentado e autorizado em Lei específica, ficando os mesmos fora do cálculo dos
25% mínimos obrigatórios, previstos no artigo 212 da Constituição Federal de 1988.
Art. 53. O Poder Executivo consignará na proposta orçamentária para o exercício de 2022,
dotações orçamentárias próprias para contabilização das despesas com o Fundo de Manutenção e
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Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, do
Salário Educação, do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE, e da
complementação financeira obtida com o Programa Estadual de Transporte Escolar.
Art. 54. Para o atendimento de todos os alunos do ensino fundamental, independentemente da
instituição de ensino que estejam matriculados e a que esfera de governo que pertençam, esta o Poder
Executivo autorizado a suportar as despesas inerentes ao transporte escolar, propiciando o acesso de
todos os alunos à rede escolar.
§ 1º Os recursos que porventura forem ressarcidos ao Município pela prestação de serviços de
transporte escolar serão deduzidos da efetiva aplicação em educação.
§ 2º Para atendimento do Programa de Transporte Escolar serão de forma impreterível
avaliado o custo com sua manutenção, os trajetos necessários, a nucleação de escolas, a alocação de
turmas nos mesmos períodos evitando assim deslocamentos de todo aparato destinado à execução
deste serviço em vários períodos diários.
§ 3º Fica a critério da Secretaria de Educação do Município, ouvidos todos os colégios
municipais e elaboração do roteiro do transporte escolar para cada ano letivo.
Art. 55. Para atendimento das disposições da Lei n°. 14.113 de 25 de dezembro de 2021, que
Regulamenta Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB, de que trata o art. 212-A da Constituição Federal, ou outro
ordenamento jurídico que vier a substituí-lo, o Poder Executivo Municipal poderá conceder abono
salarial em caráter excepcional e não permanente, aos professores e profissionais do ensino básico,
desde que seja para completar o percentual mínimo de aplicação dos recursos do FUNDEB, que pode
ser instituído de forma proporcional à carga horária de cada profissional ou de outra forma que
privilegie o tratamento isonômico, mediante prévia autorização legislativa.
Art. 56. O Poder Executivo Municipal por meio da Secretaria da Saúde, tomará as medidas
necessárias para atendimento à legislação vigente e em especial à Emenda Constitucional nº. 29/2000.
Art. 57. O Município aplicará no mínimo 15% de sua receita resultante de impostos,
compreendida a proveniente de transferências constitucionais, em ações e serviços públicos de saúde,
conforme disposto no inciso III, do artigo 7° da Emenda Constitucional no 29/2000 e no artigo 77,
inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
CAPÍTULO IX
DAS DESPESAS COM PESSOAL
Art. 58. Consideram se despesas de Pessoal os gastos com os ativos, os inativos e os
pensionistas, os relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, e de membros de
poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis,
subsídios, proventos de aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas
extras, funções de confiança, licenças-prêmio por assiduidade, e vantagens pessoais de qualquer
natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.
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Art. 59. Para o cumprimento do que determina o Art. 169 da Constituição Federal, no decorrer
do ano 2022, o poder executivo municipal poderá proceder à concessão de qualquer vantagem ou
aumento de remuneração, a criação de cargos e funções ou alteração de estruturas de carreiras, bem
como admitir pessoal aprovado em concurso público ou contratação de pessoal em caráter temporário
na forma da lei, realizar processos seletivos para admissão de pessoal em caráter temporário, bem
como realizar concursos públicos para provimento de cargos efetivos, observados a legislação
pertinente e os limites e regras da Lei de Responsabilidade Fiscal.
§ 1º A criação ou o aumento do número de cargos, além dos mencionados no caput, atenderá
também os seguintes requisitos:
I – existência prévia de dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas
com pessoal e os acréscimos dela decorrentes;
II – inexistência de cargos, funções ou empregos públicos similares, vagos e sem previsão de
uso na administração, ressalvada sua extinção ou transformação decorrente das medidas propostas; e
III – resultar de ampliação de ação governamental decorrente de investimentos ou de expansão
de serviços devidamente previstos na Lei Orçamentária Anual.
§ 2º Os projetos de lei de criação ou ampliação de cargos deverão demonstrar em sua
exposição de motivos o atendimento aos requisitos de que trata este artigo e aqueles da Lei
Complementar 101, de 04 de maio de 2000, especialmente:
I – estimativa de impacto orçamentário-financeiro no exercício em que devam entrar em vigor e
nos dois subsequentes, especificando-se os valores a serem acrescidos e seu acréscimo percentual em
relação a Receita Corrente Líquida estimada; e
II – declaração do ordenador da despesa de que há adequação orçamentária e financeira e
compatibilidade come esta Lei e com o Plano Plurianual 2018-2022, devendo ser indicadas as
naturezas das despesas e os programas de trabalho da Lei Orçamentária Anual que contenhas as
dotações orçamentárias, detalhando os valores já utilizados, seus saldos e perspectivas de utilização;
§ 3º No caso de aumento das despesas com pessoal do Poder Legislativo, deverão ser
obedecidos, adicionalmente, os limites fixados nos arts. 29 e 29-A da Constituição da República;
§ 4º Ficam dispensados da estimativa de impacto orçamentário e financeiro os atos de
concessão e vantagens já previstas na legislação pertinente, de caráter meramente declaratório.
Art. 60. Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente
justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de
horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal excederem a 95% do limite
estabelecido no artigo 20, III da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Art. 61. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com
pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal:
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I – suspensão da contratação de pessoal, exceto, devidamente justificadas, nas áreas de Saúde,
Educação e Segurança;
II – eliminação das despesas com serviços extraordinários;
III – exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
IV – demissão de servidores admitidos em caráter temporário;
V – destituição de servidores das funções gratificadas; e
VI – proibição de concessão de novas vantagens a servidores.
Art. 62. Os contratos de terceirização de mão-de-obra que se referirem à substituição de
servidores e empregados públicos, serão contabilizados como “outras despesas de pessoal decorrentes
de terceirização”, subelemento de despesa: 3.1.90.34.00.
Parágrafo único. Para efeito desta lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de
mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o artigo 18, § 1º da LRF, a contratação de
mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no
Plano de Cargos da Administração Municipal de Mondaí, ou ainda, atividades próprias da
Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou
equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.
Art. 63. A revisão da remuneração dos servidores e o subsídio, de que trata a Constituição
Federal (Artigo 37, inciso X), com a redação dada pela Emenda Constitucional nº. 19/98, para o
exercício de 2022, será autorizada por lei específica, respeitados os limites constantes da Lei Federal
Complementar nº. 101/2000.
CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Art. 64. O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício
fiscal de natureza tributária com vistas a estimular a arrecadação ou o crescimento econômico, a
geração de emprego e renda, ou ainda beneficiar contribuintes integrantes de classes menos
favorecidas, devendo esses benefícios, na medida do possível, ser considerados nos cálculos do
orçamento da receita e ser objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em
que iniciar sua vigência e nos dois subseqüentes.
Art. 65. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para
cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei,
não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no Art. 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Art. 66. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária
ou financeira constante do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas
de compensação.
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Art. 67. A modernização da administração tributária e fiscal será desenvolvida para ajustes do
código tributário e na Lei Orgânica do Município.
Parágrafo único. Deverão ser tomadas as seguintes medidas:
I – cobrança de taxas com base nos custos das operações a atuações do Município;
II – aplicação da correção monetária de acordo com os índices oficiais; e
III – ampliação permanente do cadastro técnico fiscal e dados demográficos atualizados.
Art. 68. O Poder Executivo Municipal poderá encaminhar ao legislativo, até 30 dias antes do
encerramento do atual exercício, o projeto de lei dispondo sobre mudanças no Código Tributário.
Parágrafo único. Não se inclui neste caso, alterações sobre a Planta de Valores Imobiliários,
base do IPTU e ITBI.
CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 69. O Orçamento terá sua execução centrada nos Órgãos e Unidades Orçamentárias, de
acordo com a estrutura orçamentária da Prefeitura Municipal, assim constituída:
I – ÓRGÃOS DA ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA:
a) PODER LEGISLATIVO:
1. Câmara de Vereadores; e
b) PODER EXECUTIVO:
1. Gabinete do Prefeito;
2. Secretaria de Planejamento, Economia e Gestão;
3. Secretaria de Administração e Fazenda;
4. Secretaria de Assistência Social;
5. Secretaria da Educação e Cultura;
6. Secretaria de Saúde;
7. Secretaria de Esportes, Juventude, Turismo e Lazer;
8. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente;
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9. Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos;
10. Encargos Gerais do Município; e
11. Reserva de Contingência.
II – UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:
a) Câmara de Vereadores;
b) Gabinete do Prefeito;
c) Coordenação de Controle Interno;
d) Assessoria Especial de Gabinete;
e) Assessoria de Imprensa e Divulgação Oficial;
f) Procuradoria Geral do Município;
g) Gabinete do Vice-Prefeito;
h) Assessoria de Planejamento e Orçamento;
i) Departamento do Comércio, Indústria e Serviços;
j) Departamento de Recursos Humanos;
k) Departamento de Arrecadação de Tributos e Fiscalização;
l) Departamento de Contabilidade;
m) Departamento Financeiro;
n) Departamento de Material e Patrimônio;
o) Departamento de Compras, Licitações e Contratos;
p) Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social;
q) Departamento de Operações de Assistência Social;
r) Departamento de Geração de Empregos e Renda;
s) Departamento de Habitação;
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t) Departamento de Ensino Fundamental;
u) Departamento de Ensino Infantil;
v) Departamento da Cultura;
w) Departamento de Ensino Médio e Educação Superior;
x) Departamento de Merenda Escolar;
y) Departamento de Ações de Saúde;
z) Departamento Administrativo e Financeiro;
aa) Departamento de Esportes;
bb) Departamento da Juventude;
cc) Departamento de Turismo e Lazer;
dd) Departamento de Agricultura;
ee) Departamento do Meio Ambiente;
ff) Departamento de Urbanismo;
gg) Departamento de Obras e Serviços Viários;
hh) Departamento de Serviços Públicos; e
ii) Departamento de Água e Esgoto.
III – FUNDOS:
a) Fundo Municipal da Saúde – FMS;
b) Fundo Municipal da Assistência Social – FMAS; e
c) Fundo Municipal da Educação – FME.
Art. 70. As compras e contratações de obras e serviços somente poderão ser realizadas
havendo disponibilidade orçamentária e precedidas do respectivo processo licitatório e contrato, nos
termos da Lei 8.666/93, consolidada.
Art. 71. As despesas com a desapropriação de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa
indenização em dinheiro.
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Art. 72. Para atendimento do § 3º do artigo 165 da Constituição Federal, deverá o Chefe do
Poder Executivo publicar relatório resumido da execução orçamentária, até trinta dias após o
encerramento de cada bimestre.
Art. 73. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo
estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o dia
20/12/2021.
§ 1º A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no “caput”
deste artigo.
§ 2º Se o Projeto de Lei Orçamentária Anual não for encaminhado à sanção até o início do
exercício financeiro de 2022 fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária
na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.
Art. 74. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no
pagamento de compromissos assumidos, motivado por insuficiência de tesouraria.
Art. 75. Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício,
poderão ser reabertos no exercício subseqüente, por ato do Chefe do Poder Executivo, nos termos do
Parágrafo 2º, do Artigo 167, da Constituição Federal.
Art. 76. O Poder Executivo Municipal está autorizado a contratar estágios de estudantes de
estabelecimentos de ensino superior, de ensino profissionalizante do 2º Grau, ensino médio e
Supletivo, nos termos das Leis federais n° 6.494 de 07 de dezembro de 1977; nº. 8.859, de 23 de março
de 1994 e outras normas que regulam a matéria.
Art. 77. O Executivo Municipal está autorizado assinar convênios com o Governo Federal e
Estadual por meio de seus órgãos da administração direta ou indireta para realização de obras ou
serviços de competência do Município ou não, devendo ser encaminhada cópia de todos os convênios
firmados à Câmara Municipal de Vereadores, para comprovação da transparência administrativa.
Art. 78. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a auxiliar custeio de despesas de outros
Entes da Federação, as quais somente poderão ocorrer em situações que envolvam claramente o
atendimento de interesses locais, na medida de suas disponibilidades orçamentárias e financeiras, e
desde que haja convênio, acordo, ajuste ou outro instrumento congênere, de acordo com o disposto no
artigo 62 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
Parágrafo único. A cessão de servidores para outras esferas de Governo independe do
cumprimento das exigências dispostas no caput deste artigo, desde que não sejam admitidos para esse
fim especifico, salvo se para realizar atividades em que o Município tenha responsabilidade solidária
com outros entes da Federação, em especial nas áreas de Educação, Saúde e Assistência Social.
Art. 79. Para fins do disposto no art. 16, § 3º, da Lei Complementar Federal nº 101 de 2000 e
suas alterações, consideram-se irrelevantes as despesas realizadas até o valor de R$ 17.600,00
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(dezessete mil e seiscentos reais), no caso de aquisição de bens ou prestação de serviços, e de R$
33.000,00 (trinta e três mil reais) no caso de realização de obras públicas ou serviços de engenharia.
Art. 80. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a
execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.
Parágrafo único. A contabilidade registra todos os atos e fatos relativos à gestão orçamentária,
financeira e patrimonial, independentemente de sua legalidade.
Art. 81. O Poder Executivo poderá extinguir obrigação tributária de sujeito passivo pela dação
em pagamento de bens imóveis.
Art. 82. O Poder Executivo poderá realizar alienação de bens móveis e imóveis, nos termos da
legislação vigente.
Art. 83. O Poder Executivo poderá criar empresa estatal, nos termos da legislação vigente.
Art. 84. Para efeito do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, considera-se contraída a
obrigação no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento congênere.
Parágrafo único. No caso de despesas relativas à prestação de serviços já existentes e
destinados à manutenção da Administração Pública, consideram-se compromissadas apenas as
prestações cujos pagamentos devem ser realizados no exercício financeiro, atendido o cronograma
pactuado.
Art. 85. São vedados quaisquer procedimentos que motivem a execução de despesas sem
comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária e previsibilidade de recursos
financeiros para o seu pagamento.
Art. 86. A destinação de recursos para as ações de alimentação escolar obedecerá ao princípio
da descentralização e a distribuição será proporcional ao número de alunos matriculados nas redes
públicas de ensino, localizadas no Município, no ano anterior.
Art. 87. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mondaí, 19 de outubro de 2021.

Valdir Rubert,
Prefeito Municipal de Mondaí.
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ANEXO II
Despesas que não serão objeto de limitação de empenho nos termos do artigo 9º, § 2º da Lei
Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000.
1.
– Não serão objeto de limitação de empenho as dotações orçamentárias com recursos
financeiros, vinculados a convênios;
2.
– Alimentação Escolar;
3.
– Auxílio a Família na condição de pobreza extrema, com crianças de idade entre 0 a 6 anos,
para melhoria das condições de saúde e combate às carências nutricionais;
4.
– Atendimento a Saúde da população com recursos vinculados a outras esferas de governo;
5.
– Atendimento a Saúde da população com recursos próprios, limitada aos percentuais definidos
pela legislação pertinente;
6.
– Benefícios a pensionistas suportados pelo erário;
7.
– Os programas atendidos com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB (art. 60 do ADCT), ou
outro Fundo que vier a substituí-lo, até o limite das suas disponibilidades financeiras.
8.
– As ações de governo atendidas com recursos do Salário Educação, até o limite das suas
disponibilidades financeiras.
9.
– As ações de governos atendidos com recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte
Escolar - PNATE, até o limite das suas disponibilidades financeiras.
10.
– As ações de governos atendidos com recursos do Programa Estadual de Transporte Escolar,
até o limite das suas disponibilidades financeiras, firmado mediante convênio, ajuste ou outro
instrumento.
11.
– Atendimento da Assistência Social Geral à população com recursos vinculados a outras
esferas de governo;
12.
– Atendimento da Assistência Social Geral à população com recursos próprios, limitada aos
percentuais definidos pela legislação pertinente;
13.
– Pessoal e Encargos Sociais;
14.
– Sentenças judiciais transitadas em julgado, inclusive as consideradas de pequeno valor;
15.
– Serviços da dívida;
16.
– PASEP; e
17.
– Despesas com energia elétrica, telefonia e consumo de água.
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ANEXO III
Riscos Fiscais
A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que previnem riscos
e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas (...) (Art. 1º § 1º da LRF).
A LDO conterá anexo de riscos fiscais para passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as
contas públicas (Art. 4º § 3º da LRF).
A LOA conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base da
RCL, serão estabelecidos na LDO destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos
fiscais imprevistos (Art. 5º III da LRF).
Passivos Contingentes: Possíveis obrigações em processo, ações trabalhistas, indenizatórias,
contratuais, de desapropriação; expectativa de despesa por alteração de legislação em curso, etc.
Riscos Fiscais: Situação de emergência; calamidade pública, possibilidade de frustração de
arrecadação de uma receita prevista; contestação judicial de tributo; crises financeiras e cambial com
impacto nos preços, falhas de planejamento e na quantificação de necessidade, etc.
Eventos Fiscais Imprevistos: Fato gerador de desequilíbrio financeiro não previsto; extinção de tributo;
ocorrência de fatos não previstos na execução de obra ou serviço; campanhas de saúde, etc.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº. 451 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONDAÍ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas na Lei Orgânica do Município; Lei Complementar nº 018
de 28 de novembro de 2006; e Lei Municipal nº 3.195 de 22 de dezembro de 2006, resolve:

Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS pelo período de 10 dias a servidora Sra. CLEIDIANE
ROSSAROLLA, matrícula nº 4142, ocupante do cargo de TÉCNICO EM
ENFERMAGEM.
Art. 2°. As férias serão gozadas no período de 10/11/2021 a 19/11/2021,
correspondente ao período aquisitivo de 01/10/2020 a 30/09/2021, devendo a funcionária
retornar aos trabalhos normais no dia 20/11/2021.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Mondaí, SC, 19 de outubro de 2021.

VALDIR RUBERT
Prefeito Municipal.

GINTHER OTTO DREHER
Secretário Municipal de Saúde.
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295.000,00

5.000,00

385.000,00

390.000,00

5.000,00

805.000,00

0,00

810.000,00

2.220.000,00

22.480.000,00

Total

600.000,00

200.000,00

400.000,00

200.000,00

1.840.000,00

20.000,00

1.340.000,00

1.360.000,00

3.200.000,00

240.000,00

240.000,00

1.120.000,00

1.120.000,00

1.240.000,00

1.240.000,00

20.000,00

1.060.000,00

1.080.000,00

20.000,00

1.390.000,00

1.410.000,00

20.000,00

2.910.000,00

100.000,00

3.030.000,00

8.120.000,00

83.840.000,00

DOM/SC - Edição N° 3657

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

P

A

Unidade: 03.02 - Depto do Comércio, Indústria e Serviços
515 2.375 - Implantação Centro Desenvolvimento Tecnológico
Manutenção(UN)

9 22.661.1130

3 06.182.1020

3 04.122.1020

3 04.131.1020

3 04.124.1020

3 04.122.1020

3 04.122.1020

3 04.122.1020

Conta Despesa
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LEI Nº 3.745, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021 - ANEXOS

520 1.180 - Incentivos a Expansão Comercial e Industrial
Empreendimento Beneficiado(Emb)

A

Unidade: 03.01 - Assessoria de Planejamento e Orçamento
510 2.370 - Planejamento e Desenvolvimento Econômico
Manutenção(ano)

03.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO

A

Unidade: 02.03 - Coordenação de Controle Interno
30 2.050 - Coordenação do Sistema de Controle Interno
Manutenção(ano)

Órgão:

A

A

P

Tipo Local. Func.Progr.

Unidade: 02.02 - Procuradoria Geral do Município
20 2.030 - Procuradoria Geral do Município
Manutenção(ano)

10 2.020 - Atividades Gabinete Prefeito
Manutenção(ano)

Unidade: 02.01 - Gabinete do Prefeito
8 1.002 - Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito
Veículo(4)

Órgão:

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MONDAI

Planej. Ação

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 15/09/2021 (C)

Relação de Despesas - Planejadas

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA período 2022 à 2025

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

21/10/2021 (Quinta-feira)
Página 1163

Publicação Nº 3358224

www.diariomunicipal.sc.gov.br

/

Produto (UN)

ASSINADO DIGITALMENTE

04.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

A

A

A

5 16.482.1200

1 08.243.1060

1 08.241.1050

0.1.0000

0.1.0039

4.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0039

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0041

4.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0000

0.1.0041

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0000

0.1.0000

4.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0000

3.0.00.00.00.00.00.00

80.000,00

200.000,00

50.000,00

56.000,00

14.000,00

120.000,00

50.000,00

52.000,00

8.000,00

5.000,00

165.000,00

280.000,00

5.000,00

Ano 2023

80.000,00

200.000,00

50.000,00

56.000,00

14.000,00

120.000,00

50.000,00

52.000,00

8.000,00

5.000,00

175.000,00

290.000,00

5.000,00

255.000,00

260.000,00

870.000,00

130.000,00

20.000,00

760.000,00

20.000,00

1.410.000,00

2.340.000,00

2.340.000,00

10.000,00

100.000,00

470.000,00

800.000,00

20.400.000,00

Ano 2024

80.000,00

200.000,00

50.000,00

56.000,00

14.000,00

120.000,00

50.000,00

52.000,00

8.000,00

5.000,00

185.000,00

300.000,00

5.000,00

275.000,00

280.000,00

900.000,00

140.000,00

20.000,00

800.000,00

20.000,00

1.600.000,00

2.580.000,00

2.580.000,00

10.000,00

100.000,00

450.000,00

800.000,00

21.480.000,00

Ano 2025

80.000,00

200.000,00

50.000,00

56.000,00

14.000,00

120.000,00

50.000,00

52.000,00

8.000,00

5.000,00

195.000,00

310.000,00

5.000,00

285.000,00

290.000,00

920.000,00

150.000,00

20.000,00

860.000,00

20.000,00

1.600.000,00

2.650.000,00

2.650.000,00

10.000,00

100.000,00

480.000,00

850.000,00

22.480.000,00
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320.000,00

800.000,00

200.000,00

224.000,00

56.000,00

480.000,00

200.000,00

208.000,00

32.000,00

20.000,00

720.000,00

1.180.000,00

20.000,00

1.050.000,00

1.070.000,00

3.530.000,00

540.000,00

80.000,00

3.120.000,00

80.000,00

5.920.000,00

9.740.000,00

9.740.000,00

40.000,00

400.000,00

1.840.000,00

3.200.000,00

83.840.000,00

Total

Data: 19/10/2021

DOM/SC - Edição N° 3657

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

Unidade: 05.04 - Fundo Municipal de Habitação
176 2.176 - Coordenadoria de Habitação de Interesse Social
Manutenção(ano)

Unidade: 05.03 - Fundo Munic. para Infância e Adolescência
174 2.182 - Proteção a Criança em Situação de Risco
Manutenção(ano)

175 2.115 - Proteção Social Básica ao Idoso / FMI
Idoso Assistido(I-D)

1 08.241.1050

A

0.1.0000

4.0.00.00.00.00.00.00

235.000,00

Unidade: 05.02 - Fundo Municipal de Assistência ao Idoso
173 2.113 - Promoção da Política Municipal de Apoio a Pessoa Idosa
Manutenção(ano)

0.1.0000

3.0.00.00.00.00.00.00

A

1 08.243.1060

240.000,00

120.000,00

20.000,00

700.000,00

20.000,00

1.310.000,00

2.170.000,00

2.170.000,00

10.000,00

100.000,00

440.000,00

750.000,00

840.000,00

0.1.0000

0.1.0000

4.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0000

0.1.0000

4.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0000

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0000

3.0.00.00.00.00.00.00

Ano 2022
19.480.000,00

05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4 04.123.1040

4 04.123.1040

4 04.122.1030

0.1.0029

Recurso

3.0.00.00.00.00.00.00

Conta Despesa

Unidade: 05.01 - Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social
171 2.165 - Proteção Social a Criança e Adolescente - CT
Manutenção(ano)

A

80 2.100 - Contribuições e Auxílios à Entidades Municipalistas
Entidade(Ent)

Órgão:

A

A

70 2.080 - Gerência de Administração Financeira
Manutenção(ano)

Unidade: 04.05 - Departamento de Material e Patrimônio
50 2.070 - Gerência de Administração Geral
Manutenção(ano)

Órgão:

A

9 22.661.1130

Tipo Local. Func.Progr.

03.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO

Unidade: 03.02 - Depto do Comércio, Indústria e Serviços
530 2.380 - Atividades de Desenvolvimento Tecnológico
Manutenção(ano)

Órgão:

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MONDAI

Planej. Ação

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 15/09/2021 (C)

Relação de Despesas - Planejadas

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA período 2022 à 2025

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

21/10/2021 (Quinta-feira)
Página 1164

www.diariomunicipal.sc.gov.br

/

Produto (UN)

05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSINADO DIGITALMENTE
P

A

670 2.450 - Sistema de Inspeção Animal
Manutenção(ano)

12 20.609.1210

12 20.608.1210

12 20.608.1210

12 20.608.1210

12 20.608.1210

7 23.695.1160

7 23.695.1160

7 23.695.1160

7 27.812.1150

7 27.812.1150

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0000

0.1.0000

0.1.0000

4.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0000

0.1.0000

0.1.0000

3.0.00.00.00.00.00.00

4.0.00.00.00.00.00.00

4.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0000

0.1.0000

4.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0000

0.1.0000

4.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0000

0.1.0000

4.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0000

0.1.0000

4.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0000

0.1.0000

4.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0000

Recurso

3.0.00.00.00.00.00.00

Conta Despesa

Ano 2022

195.000,00

1.500.000,00

10.000,00

1.390.000,00

40.000,00

50.000,00

3.190.000,00

3.250.000,00

0,00

10.000,00

130.000,00

50.000,00

10.000,00

200.000,00

100.000,00

50.000,00

5.000,00

695.000,00

850.000,00

1.050.000,00

100.000,00

20.000,00

200.000,00

840.000,00

19.480.000,00

Ano 2023

205.000,00

1.600.000,00

10.000,00

1.490.000,00

30.000,00

50.000,00

3.390.000,00

3.450.000,00

400.000,00

10.000,00

130.000,00

50.000,00

10.000,00

600.000,00

100.000,00

50.000,00

5.000,00

745.000,00

900.000,00

1.500.000,00

100.000,00

20.000,00

200.000,00

870.000,00

20.400.000,00

Ano 2024

215.000,00

1.700.000,00

10.000,00

1.590.000,00

20.000,00

50.000,00

3.590.000,00

3.650.000,00

0,00

10.000,00

130.000,00

50.000,00

10.000,00

200.000,00

100.000,00

50.000,00

5.000,00

795.000,00

950.000,00

1.150.000,00

100.000,00

20.000,00

200.000,00

900.000,00

21.480.000,00

Ano 2025

225.000,00

1.800.000,00

10.000,00

1.690.000,00

60.000,00

50.000,00

3.840.000,00

3.900.000,00

0,00

10.000,00

130.000,00

50.000,00

10.000,00

200.000,00

100.000,00

50.000,00

5.000,00

845.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

100.000,00

20.000,00

200.000,00

920.000,00

22.480.000,00
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840.000,00

6.600.000,00

40.000,00

6.160.000,00

150.000,00

200.000,00

14.010.000,00

14.250.000,00

400.000,00

40.000,00

520.000,00

200.000,00

40.000,00

1.200.000,00

400.000,00

200.000,00

20.000,00

3.080.000,00

3.700.000,00

4.900.000,00

400.000,00

80.000,00

800.000,00

3.530.000,00

83.840.000,00

Total

Data: 19/10/2021

DOM/SC - Edição N° 3657

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

A

A

640 2.420 - Manutenção Atividades de Promoção Rural
Manutenção(ano)

650 2.430 - Manutenção Política de Incentivos à Produção Agrícola
Manutenção(ano)

P

610 1.240 - Implantação Patrulha Agrícola
Máquinas(Maq)

Unidade: 08.01 - Departamento de Agricultura
590 1.220 - Aquisição de Veículo para Secretaria da Agricultura
Veículo(Vei)
P

A

435 2.325 - Promoção Festa da Fruta
Manutenção(ano)

08.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

A

P

P

A

430 2.320 - Promoção do Turismo
Manutenção(ano)

Unidade: 07.03 - Departamento de Turismo e Lazer
425 1.110 - Construção/Adaptação Centros de Eventos/Pavilhões
Multi Uso
Obra(Obr)

410 1.130 - Construção/Adaptação de Praças/Centros Esportivos e
Recreativos
Obra(Obr)

Órgão:

10 16.482.1200

Tipo Local. Func.Progr.

07.00 - SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER

Unidade: 07.01 - Departamento de Esportes
390 2.310 - Atividades Desportivas
Manutenção(ano)

Órgão:

Unidade: 05.04 - Fundo Municipal de Habitação
550 1.190 - Promoção da Política Municipal de Habitação
Habitações edificadas(Hab)

Órgão:

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MONDAI

Planej. Ação

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 15/09/2021 (C)

Relação de Despesas - Planejadas

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA período 2022 à 2025

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

21/10/2021 (Quinta-feira)
Página 1165
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/

Produto (UN)

08.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

ASSINADO DIGITALMENTE
A

12 18.541.1210

Tipo Local. Func.Progr.

A

780 2.490 - Manutenção dos Serviços Urbanos
Manutenção(ano)

15 06.181.1250

16 26.782.1260

16 26.782.1260

16 26.782.1260

15 15.452.1250

14 15.451.1230

14 15.451.1230

14 15.451.1230

0.1.0000

4.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0055
0.1.0056
0.1.0054

3.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0000

4.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0000

0.1.0000

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0079

0.1.0000
3.0.00.00.00.00.00.00

4.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0000

0.1.0000

4.0.00.00.00.00.00.00

4.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0000

0.1.0000

3.0.00.00.00.00.00.00

4.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0000

0.1.0016

4.0.00.00.00.00.00.00

4.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0044

0.1.0000

4.0.00.00.00.00.00.00

4.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0000

0.1.0000

Recurso

3.0.00.00.00.00.00.00

4.0.00.00.00.00.00.00

Conta Despesa

Ano 2022

29.000,00

59.000,00

29.000,00

78.000,00

1.710.000,00

10.000,00

3.290.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

3.450.000,00

10.000,00

1.190.000,00

100.000,00

20.000,00

144.700,00

5.100,00

150.200,00

1.620.000,00

7.030.000,00

10.000,00

50.000,00

60.000,00

5.000,00

3.190.000,00

3.250.000,00

19.480.000,00

Ano 2023

29.000,00

59.000,00

29.000,00

103.000,00

1.860.000,00

10.000,00

3.490.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

3.650.000,00

10.000,00

1.290.000,00

100.000,00

0,00

189.700,00

5.100,00

155.200,00

1.750.000,00

7.510.000,00

10.000,00

50.000,00

60.000,00

5.000,00

3.390.000,00

3.450.000,00

20.400.000,00

Ano 2024

29.000,00

59.000,00

29.000,00

128.000,00

2.010.000,00

10.000,00

3.890.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

4.050.000,00

10.000,00

1.390.000,00

100.000,00

0,00

354.700,00

5.100,00

160.200,00

2.020.000,00

8.330.000,00

10.000,00

50.000,00

60.000,00

5.000,00

3.590.000,00

3.650.000,00

21.480.000,00

Ano 2025

29.000,00

59.000,00

29.000,00

153.000,00

2.185.000,00

10.000,00

4.070.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

4.230.000,00

10.000,00

1.490.000,00

100.000,00

0,00

234.700,00

5.100,00

165.200,00

2.005.000,00

8.720.000,00

10.000,00

50.000,00

60.000,00

5.000,00

3.840.000,00

3.900.000,00

22.480.000,00
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116.000,00

236.000,00

116.000,00

462.000,00

7.765.000,00

40.000,00

14.740.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

15.380.000,00

40.000,00

5.360.000,00

400.000,00

20.000,00

923.800,00

20.400,00

630.800,00

7.395.000,00

31.590.000,00

40.000,00

200.000,00

240.000,00

20.000,00

14.010.000,00

14.250.000,00

83.840.000,00

Total

Data: 19/10/2021

DOM/SC - Edição N° 3657

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

A

A

830 2.510 - Manutenção dos Serviços Viários
Manutenção(ano)

Unidade: 09.03 - Departamento de Serviços Públicos
745 2.465 - Atividades de Segurança Pública
Manutenção(ano)

P

815 1.440 - Construção de Pontes e Pontilhões
Obra(Obr)

P

P

740 1.430 - Obras de Infra-estrutura Urbana
Obra(Obr)

Unidade: 09.02 - Departamento de Obras e Serviços Viários
805 1.335 - Aquisição de Máquinas e Veículos para o Setor de
Transportes
Máquinas(Maq)

P

710 1.275 - Implantação Infraestrutura para Rua Coberta
Obra(UN)

P

09.00 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 09.01 - Departamento de Urbanismo
700 1.270 - Obras de Pavimentação Asfáltica e Calçamento de Vias
Públicas
Metros Quadrados(M2)

Órgão:

Unidade: 08.02 - Departamento do Meio Ambiente
685 2.455 - Atividades do Programa de Gestão Ambiental
Convênios Firmados(CV)

Unidade: 08.01 - Departamento de Agricultura

Órgão:

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MONDAI

Planej. Ação

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 15/09/2021 (C)

Relação de Despesas - Planejadas

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA período 2022 à 2025

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

21/10/2021 (Quinta-feira)
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/

Produto (UN)

Tipo Local. Func.Progr.

ASSINADO DIGITALMENTE
A
A

770 2.480 - Serviços de Recolha de Lixo
Manutenção(ano)

785 2.475 - Manutenção Corpo de Bombeiros
Manutenção(ano)

15.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

O

870 0.020 - Amortização e Encargos da Dívida Fundada
Manutenção(ano)

17 28.843.0000

17 28.846.0000

17 09.271.0000

6 13.392.1145

13 17.511.1220

13 17.511.1220

13 17.511.1220

15 06.181.1250

15 15.452.1250

15 15.452.1250

0.1.0000

4.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0000

0.1.0000

0.1.0000

0.1.0000

4.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0000

0.1.0000

0.1.0000

3.0.00.00.00.00.00.00

4.0.00.00.00.00.00.00

4.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0000

0.1.0000

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0030

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0000

0.1.0000

3.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0017

0.1.0017

0.1.0000

Recurso

3.0.00.00.00.00.00.00

4.0.00.00.00.00.00.00

4.0.00.00.00.00.00.00

Conta Despesa

Ano 2022

350.000,00

440.000,00

260.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

5.000,00

355.000,00

360.000,00

360.000,00

50.000,00

100.000,00

100.000,00

250.000,00

20.000,00

93.500,00

86.500,00

650.000,00

9.000,00

501.000,00

150.000,00

5.000,00

1.710.000,00

7.030.000,00

19.480.000,00

Ano 2023

300.000,00

460.000,00

280.000,00

1.550.000,00

1.550.000,00

5.000,00

395.000,00

400.000,00

400.000,00

50.000,00

100.000,00

100.000,00

250.000,00

10.000,00

123.500,00

91.500,00

700.000,00

9.000,00

551.000,00

150.000,00

5.000,00

1.860.000,00

7.510.000,00

20.400.000,00

Ano 2024

250.000,00

490.000,00

300.000,00

1.550.000,00

1.550.000,00

5.000,00

435.000,00

440.000,00

440.000,00

50.000,00

100.000,00

100.000,00

250.000,00

10.000,00

143.500,00

96.500,00

750.000,00

9.000,00

601.000,00

150.000,00

5.000,00

2.010.000,00

8.330.000,00

21.480.000,00

Ano 2025

200.000,00

510.000,00

320.000,00

1.490.000,00

1.490.000,00

5.000,00

495.000,00

500.000,00

500.000,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

300.000,00

20.000,00

178.500,00

101.500,00

800.000,00

9.000,00

651.000,00

150.000,00

5.000,00

2.185.000,00

8.720.000,00

22.480.000,00
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1.100.000,00

1.900.000,00

1.160.000,00

6.690.000,00

6.690.000,00

20.000,00

1.680.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

200.000,00

400.000,00

450.000,00

1.050.000,00

60.000,00

539.000,00

376.000,00

2.900.000,00

36.000,00

2.304.000,00

600.000,00

20.000,00

7.765.000,00

31.590.000,00

83.840.000,00

Total

Data: 19/10/2021

DOM/SC - Edição N° 3657

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

O

O

A

860 0.010 - Contribuições ao PASEP
Manutenção(ano)

Unidade: 15.01 - Encargos Gerais do Município
850 0.005 - Pagamento de Inativos, Pensionistas e Complementos de
Proventos de Aposentadoria
Unidade(ano)

Órgão:

Unidade: 11.01 - Departamento de Cultura
372 2.305 - Manutenção Atividades Culturais
Manutenção(ano)

11.00 - SECRETARIA DE CULTURA

P

630 1.260 - Implantação/Adaptações de Estações de Captação e
Tratamento de Água
Obra(Obr)

Órgão:

P

620 1.250 - Ampliação Abastecimento de Água Potável para
Comunidades Rurais
Famílias Beneficiadas(FaB)

A

A

760 2.470 - Manutenção da Iluminação Pública
Manutenção(ano)

Unidade: 09.04 - Departamento de Água e Esgoto
615 2.440 - Manutenção Sistemas de Abastecimento de Água
Manutenção(ano)

P

750 1.320 - Expansão do Sistema de Iluminação Pública
Obra(Obr)
15 15.452.1250

09.00 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 09.03 - Departamento de Serviços Públicos

Órgão:

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MONDAI

Planej. Ação

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 15/09/2021 (C)

Relação de Despesas - Planejadas

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA período 2022 à 2025

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

21/10/2021 (Quinta-feira)
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/

Produto (UN)

15.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

ASSINADO DIGITALMENTE

99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

A

Unidade: 10.04 - Gestão Descentralizada do SUAS
146 2.145 - Gestão Descentralizada do Bolsa Família
Manutenção(ano)

30.000,00

30.000,00

30.000,00

750.000,00

300.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

5 08.244.1050

0.1.0048
0.1.0000

3.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0049

0.1.0048

4.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0000

4.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0000

0.1.0048

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0000

0.1.0045

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0045

4.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0000

4.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0042

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0000

0.1.0040

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0000

3.0.00.00.00.00.00.00

45.000,00

5.000,00

2.000,00

8.000,00

60.000,00

25.000,00

5.000,00

25.100,00

694.900,00

13.000,00

17.100,00

4.900,00

785.000,00

5.000,00

37.000,00

45.200,00

402.800,00

490.000,00

Ano 2023

45.000,00

5.000,00

2.000,00

8.000,00

60.000,00

25.000,00

5.000,00

25.100,00

744.900,00

13.000,00

17.100,00

4.900,00

835.000,00

5.000,00

37.000,00

45.200,00

472.800,00

560.000,00

1.850.000,00

1.850.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

150.000,00

360.000,00

1.550.000,00

1.550.000,00

20.400.000,00

Ano 2024

45.000,00

5.000,00

2.000,00

8.000,00

60.000,00

25.000,00

5.000,00

25.100,00

794.900,00

13.000,00

17.100,00

4.900,00

885.000,00

5.000,00

37.000,00

45.200,00

492.800,00

580.000,00

1.950.000,00

1.950.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

150.000,00

360.000,00

1.550.000,00

1.550.000,00

21.480.000,00

Ano 2025

45.000,00

5.000,00

2.000,00

8.000,00

60.000,00

25.000,00

5.000,00

25.100,00

844.900,00

13.000,00

17.100,00

4.900,00

935.000,00

5.000,00

37.000,00

45.200,00

552.800,00

640.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

100.000,00

360.000,00

1.490.000,00

1.490.000,00

22.480.000,00
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180.000,00

20.000,00

8.000,00

32.000,00

240.000,00

100.000,00

20.000,00

100.400,00

3.079.600,00

52.000,00

68.400,00

19.600,00

3.440.000,00

20.000,00

148.000,00

180.800,00

1.921.200,00

2.270.000,00

7.600.000,00

7.600.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

1.150.000,00

1.380.000,00

6.690.000,00

6.690.000,00

83.840.000,00

Total

Data: 19/10/2021

DOM/SC - Edição N° 3657

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

A

5 08.242.1050

Unidade: 10.05 - Serviços de Proteção Social Especial de Média Comp
142 2.140 - Proteção Social Especial - Ação Continuada PDF
A
Portadores de Deficiência(P-D)

158 2.180 - Política de Concessão de Benefícios Eventuais
Manutenção(ano)

5 08.244.1050

5 08.244.1050

A

161 2.160 - Assistência Social Geral
Manutenção(ano)

A

Unidade: 10.03 - Serviços de Proteção Social Básica
156 2.155 - Programa de Atenção Integral à Família - PAIF
Manutenção(ano)

10.00 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
5 08.244.1050

0.1.0000

0.1.0000

Ano 2022
19.480.000,00

1.700.000,00

9.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0000

Recurso

1.700.000,00

17 99.999.9999

17 28.846.0000

4.0.00.00.00.00.00.00

Conta Despesa

Órgão:

R

O

Tipo Local. Func.Progr.

Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE MONDAI

Unidade: 99.99 - Reserva de Contingência
950 9.999 - Reserva de Contingência
Manutenção(ano)

Órgão:

875 0.070 - Pagamento de Sentenças/Precatórios Judiciais
Manutenção(ano)

Unidade: 15.01 - Encargos Gerais do Município

Órgão:

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MONDAI

Planej. Ação

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 15/09/2021 (C)

Relação de Despesas - Planejadas

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA período 2022 à 2025

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

21/10/2021 (Quinta-feira)
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10.00 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSINADO DIGITALMENTE
A

P
A

212 2.205 - Qualificação profissional dos docentes do ensino
fundamental da rede municipal de educação
Manutenção(ano)

215 1.011 - Equipamentos e Mobiliários para a Educa;áo Basica
Equipamentos, Mobiliários, Máquinas(EMM)

220 2.210 - Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Manutenção(ano)

6 12.361.1090

6 12.361.1080

6 12.361.1080

6 12.361.1080

6 12.361.1080

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

A

210 2.200 - Manutenção Ensino Fundamental
Manutenção(ano)

Unidade: 06.01 - Departamento de Ensino Fundamental
200 2.190 - Magistério do Ensino Fundamental
Manutenção(ano)

06.00 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
A

100.000,00

1.000,00

3.600,00

0.1.0000
0.1.0019
0.1.0010
0.1.0001

3.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0019
0.1.0001
0.1.0005
0.1.0010
0.1.0011
0.1.0001

3.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0001
3.0.00.00.00.00.00.00

4.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0001

0.1.0075

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0001

0.1.0020

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0018

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0001

3.0.00.00.00.00.00.00

5.000,00

80.200,00

190.000,00

60.100,00

450.000,00

260.000,00

50.000,00

15.000,00

10.000,00

222.000,00

500.000,00

726,00

500,00

961.474,00

10.000,00

3.600.000,00

40.000,00

6.675.000,00

11.920.000,00

0.1.0000

0.1.0000

4.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0000

3.0.00.00.00.00.00.00

30.400,00

230.000,00

365.000,00

11.920.000,00

5 08.244.1050

0.1.0051

0.1.0000

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

Ano 2022

Órgão:

A

162 2.181 - Acolhimento institucional de longa permanência para
Idosos
Manutenção(ano)

5 08.243.1050

5 08.243.1060

Recurso

Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI

A

135 2.130 - Proteção Social Especial - Ação Continuada Abrigo
Criança Assistida(C-A)

Unidade: 10.06 - Serviços de Proteção Social Especial de Alta Comp
125 2.120 - Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes
Manutenção(ano)
A

Conta Despesa
1.700.000,00

Tipo Local. Func.Progr.

Órgão:

Produto (UN)
1.700.000,00

/

Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE MONDAI

Planej. Ação

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 15/09/2021 (C)

Relação de Despesas - Planejadas

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA período 2022 à 2025

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

5.000,00

80.200,00

200.000,00

60.100,00

495.000,00

280.000,00

50.000,00

15.000,00

10.000,00

232.000,00

560.000,00

12.526,00

500,00

1.054.674,00

10.000,00

3.890.000,00

50.000,00

7.155.000,00

12.800.000,00

12.800.000,00

110.000,00

1.000,00

3.600,00

30.400,00

250.000,00

395.000,00

1.850.000,00

1.850.000,00

Ano 2023

5.000,00

80.200,00

210.000,00

60.100,00

480.000,00

290.000,00

50.000,00

15.000,00

10.000,00

242.000,00

660.000,00

5.226,00

500,00

1.176.974,00

10.000,00

4.230.000,00

60.000,00

7.735.000,00

13.720.000,00

13.720.000,00

120.000,00

1.000,00

3.600,00

30.400,00

270.000,00

425.000,00

1.950.000,00

1.950.000,00

Ano 2024

5.000,00

80.200,00

220.000,00

70.100,00

571.500,00

300.000,00

50.000,00

15.000,00

10.000,00

252.000,00

764.000,00

2.826,00

500,00

1.168.874,00

10.000,00

4.556.000,00

84.000,00

8.310.000,00

14.720.000,00

14.720.000,00

130.000,00

1.000,00

3.600,00

30.400,00

300.000,00

465.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

Ano 2025
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20.000,00

320.800,00

820.000,00

250.400,00

1.996.500,00

1.130.000,00

200.000,00

60.000,00

40.000,00

948.000,00

2.484.000,00

21.304,00

2.000,00

4.361.996,00

40.000,00

16.276.000,00

234.000,00

29.875.000,00

53.160.000,00

53.160.000,00

460.000,00

4.000,00

14.400,00

121.600,00

1.050.000,00

1.650.000,00

7.600.000,00

7.600.000,00

Total

Data: 19/10/2021

21/10/2021 (Quinta-feira)
DOM/SC - Edição N° 3657
Página 1169

www.diariomunicipal.sc.gov.br

06.00 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ASSINADO DIGITALMENTE
A

A

A

242 2.233 - Qualificação profissional dos docentes do ensino Infantil
da rede municipal de educação
Manutenção(ano)

245 2.235 - Magistério do Ensino Infantil - Creches
Manutenção(ano)

250 2.240 - Manutenção Creches Municipais
Manutenção(ano)

A

6 12.367.1080

6 12.365.1100

6 12.365.1100

6 12.365.1100

6 12.365.1100

6 12.365.1100

6 12.365.1100

6 12.365.1090

6 12.361.1080

6 12.361.1080

0.1.0010
0.1.0001

3.0.00.00.00.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0010
0.1.0001

3.0.00.00.00.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0001

0.1.0001

0.1.0001

3.0.00.00.00.00.00.00

4.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0019

0.1.0018

3.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0001

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0001

0.1.0001

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0019

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0001

0.1.0001

4.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0001

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0018

0.1.0019

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0010

0.1.0019

4.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0001

0.1.0001

4.0.00.00.00.00.00.00

4.0.00.00.00.00.00.00

Recurso

Ano 2022

120.000,00

120.000,00

50.000,00

5.000,00

110.000,00

265.000,00

210.000,00

700.000,00

50.000,00

15.000,00

5.000,00

80.000,00

505.000,00

260.000,00

50.000,00

1.700.000,00

5.000,00

285.000,00

170.000,00

100.000,00

4.565.000,00

100.000,00

50.000,00

70.000,00

6.675.000,00

Ano 2023

130.000,00

130.000,00

50.000,00

5.000,00

120.000,00

295.000,00

230.000,00

780.000,00

70.000,00

15.000,00

5.000,00

90.000,00

525.000,00

280.000,00

50.000,00

1.850.000,00

5.000,00

295.000,00

180.000,00

110.000,00

4.955.000,00

100.000,00

50.000,00

0,00

7.155.000,00

12.800.000,00

12.800.000,00

Ano 2024

140.000,00

140.000,00

50.000,00

5.000,00

130.000,00

325.000,00

240.000,00

850.000,00

50.000,00

15.000,00

5.000,00

100.000,00

555.000,00

290.000,00

50.000,00

2.000.000,00

5.000,00

305.000,00

190.000,00

120.000,00

5.285.000,00

100.000,00

50.000,00

0,00

7.735.000,00

13.720.000,00

13.720.000,00

Ano 2025

150.000,00

150.000,00

50.000,00

5.000,00

140.000,00

355.000,00

250.000,00

950.000,00

50.000,00

15.000,00

20.000,00

110.000,00

585.000,00

300.000,00

50.000,00

2.150.000,00

5.000,00

315.000,00

200.000,00

130.000,00

5.680.000,00

100.000,00

50.000,00

0,00

8.310.000,00

14.720.000,00

14.720.000,00
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540.000,00

540.000,00

200.000,00

20.000,00

500.000,00

1.240.000,00

930.000,00

3.280.000,00

220.000,00

60.000,00

35.000,00

380.000,00

2.170.000,00

1.130.000,00

200.000,00

7.700.000,00

20.000,00

1.200.000,00

740.000,00

460.000,00

20.485.000,00

400.000,00

200.000,00

70.000,00

29.875.000,00

53.160.000,00

53.160.000,00

Total

Data: 19/10/2021

DOM/SC - Edição N° 3657

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

Unidade: 06.03 - Departamento de Educação Especial
315 2.255 - Manutenção das Atividades de Educação Especial
Manutenção(ano)

P

A

240 2.230 - Manutenção Educação Infantil
Manutenção(ano)

310 1.080 - Ampliação Rede Física Escolar do Ensino Infantil
Obra(Obr)

A

A

P

235 2.225 - Magistério do Ensino Infantil - Pré-Escolar
Manutenção(ano)

Unidade: 06.02 - Departamento de Ensino Infantil
230 2.220 - Transporte Escolar do Ensino Infantil
Manutenção(ano)

270 1.060 - Ampliação Rede Física Escolar do Ensino Fundamental
Obra(Obr)

Unidade: 06.01 - Departamento de Ensino Fundamental
260 1.050 - Aquisição Veículo para Atividades do Ensino Fundamental
Veículo(Vei)
P

Conta Despesa
11.920.000,00

Tipo Local. Func.Progr.

Órgão:

Produto (UN)
11.920.000,00

/

Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI

Planej. Ação

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 15/09/2021 (C)

Relação de Despesas - Planejadas

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA período 2022 à 2025

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

21/10/2021 (Quinta-feira)
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06.00 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ASSINADO DIGITALMENTE

12.00 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

A

460 2.330 - Atividades Programas ESF - ACS, SB e NASF
Manutenção(ano)

8 10.301.1170

8 10.301.1170

8 10.301.1170

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

P

450 1.160 - Aquisição de veículos para o Fundo da Saúde
Veículo(Vei)

Unidade: 12.01 - Atividades de Atenção Básica em Saúde
447 1.157 - Construção/Ampliação/Adaptação Unidades de Saúde
Obra(Obr)
P

0.1.0059
0.1.0085
0.1.0060
0.1.0002
0.1.0064
0.1.0084
0.1.0068
0.1.0072
0.1.0002

3.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0002

0.1.0002

3.0.00.00.00.00.00.00

4.0.00.00.00.00.00.00

4.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0012

3.0.00.00.00.00.00.00

50.000,00

20.000,00

10.000,00

90.000,00

150.000,00

155.000,00

530.000,00

1.179.000,00

96.000,00

40.000,00

950.000,00

50.000,00

50.000,00

8.150.000,00

9.600.000,00

0.1.0000

3.0.00.00.00.00.00.00

27.000,00

23.000,00

5.000,00

34.900,00

70.100,00

230.000,00

150.000,00

30.000,00

150.000,00

330.000,00

Órgão:

6 12.306.1110

0.1.0012

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0000

4.0.00.00.00.00.00.00
0.1.0000

0.1.0000

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0012

0.1.0000

0.1.0000

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0006

Ano 2022

9.600.000,00

A

324 2.254 - Alimentação Escolar do Ensino - Creche
Manutenção(ano)

6 12.306.1110

6 12.306.1110

6 12.364.1120

6 12.362.1120

3.0.00.00.00.00.00.00

Recurso

Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONDAI

A

322 2.252 - Alimentação Escolar do Ensino Pré-Escolar
Manutenção(ano)

A

A

340 2.270 - Auxílio a Estudantes Universitários
Manutenção(ano)

Unidade: 06.05 - Departamento de Merenda Escolar
320 2.250 - Alimentação Escolar do Ensino Fundamental
Manutenção(ano)

A

330 2.260 - Auxílio a Estudantes do Ensino Médio
Manutenção(ano)

Unidade: 06.04 - Departamento de Ensino Médio e Educação Superior
225 2.265 - Transporte Escolar do Ensino Médio
A
Manutenção(ano)
6 12.362.1090

Conta Despesa
11.920.000,00

Tipo Local. Func.Progr.

Órgão:

Produto (UN)
11.920.000,00

/

Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI

Planej. Ação

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 15/09/2021 (C)

Relação de Despesas - Planejadas

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA período 2022 à 2025

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Ano 2023

10.000,00

90.000,00

170.000,00

160.000,00

580.000,00

1.200.000,00

100.000,00

40.000,00

1.000.000,00

50.000,00

50.000,00

8.560.000,00

10.100.000,00

10.100.000,00

50.000,00

20.000,00

27.000,00

23.000,00

5.000,00

34.900,00

70.100,00

230.000,00

150.000,00

30.000,00

150.000,00

330.000,00

12.800.000,00

12.800.000,00

Ano 2024

10.000,00

90.000,00

190.000,00

165.000,00

630.000,00

1.270.000,00

105.000,00

40.000,00

1.050.000,00

50.000,00

50.000,00

8.965.000,00

10.600.000,00

10.600.000,00

50.000,00

20.000,00

27.000,00

23.000,00

5.000,00

34.900,00

70.100,00

230.000,00

150.000,00

30.000,00

150.000,00

330.000,00

13.720.000,00

13.720.000,00

Ano 2025

10.000,00

90.000,00

210.000,00

170.000,00

680.000,00

1.290.000,00

110.000,00

40.000,00

1.100.000,00

50.000,00

50.000,00

9.475.000,00

11.200.000,00

11.200.000,00

50.000,00

20.000,00

27.000,00

23.000,00

5.000,00

34.900,00

70.100,00

230.000,00

150.000,00

30.000,00

170.000,00

350.000,00

14.720.000,00

14.720.000,00
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40.000,00

360.000,00

720.000,00

650.000,00

2.420.000,00

4.939.000,00

411.000,00

160.000,00

4.100.000,00

200.000,00

200.000,00

35.150.000,00

41.500.000,00

41.500.000,00

200.000,00

80.000,00

108.000,00

92.000,00

20.000,00

139.600,00

280.400,00

920.000,00

600.000,00

120.000,00

620.000,00

1.340.000,00

53.160.000,00

53.160.000,00

Total

Data: 19/10/2021

21/10/2021 (Quinta-feira)
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12.00 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

ASSINADO DIGITALMENTE
A

A

A

8 10.305.1190

8 10.304.1190

8 10.301.1180

8 10.301.1180

8 10.301.1170

8 10.302.1170

8 10.302.1170

Recurso

Ano 2022

0.1.0002
0.1.0066

3.0.00.00.00.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0002

0.1.0066

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0057

0.1.0002

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0002

0.1.0002

4.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0067

0.1.0000

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0068

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0088

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0069

0.1.0002

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0076

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0002

4.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0002

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0072

0.1.0070

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0078

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0002

4.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0002

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0086

0.1.0073

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0065

3.0.00.00.00.00.00.00

82.000,00

2.000,00

127.800,00

10.000,00

50.200,00

350.000,00

650.000,00

320.000,00

70.000,00

60.000,00

1.100.000,00

10.000,00

38.292,00

81.700,00

3.000,00

1.737.008,00

40.000,00

90.000,00

5.000,00

94.900,00

336.000,00

80.100,00

34.000,00

10.000,00

1.886.000,00

170.000,00

234.000,00

8.150.000,00

Ano 2023

92.000,00

2.000,00

133.800,00

10.000,00

54.200,00

370.000,00

700.000,00

330.000,00

75.000,00

65.000,00

1.170.000,00

10.000,00

30.692,00

81.700,00

3.000,00

1.844.608,00

40.000,00

100.000,00

5.000,00

133.900,00

340.000,00

85.100,00

36.000,00

5.000,00

1.975.000,00

175.000,00

245.000,00

8.560.000,00

10.100.000,00

10.100.000,00

Ano 2024

102.000,00

2.000,00

146.800,00

10.000,00

56.200,00

395.000,00

750.000,00

340.000,00

80.000,00

70.000,00

1.240.000,00

10.000,00

16.792,00

86.700,00

3.000,00

1.898.508,00

40.000,00

110.000,00

5.000,00

170.900,00

350.000,00

90.100,00

34.000,00

5.000,00

2.065.000,00

180.000,00

250.000,00

8.965.000,00

10.600.000,00

10.600.000,00

Ano 2025

112.000,00

2.000,00

154.800,00

10.000,00

58.200,00

415.000,00

800.000,00

350.000,00

85.000,00

75.000,00

1.310.000,00

10.000,00

48.592,00

91.700,00

3.000,00

1.951.708,00

50.000,00

120.000,00

5.000,00

187.900,00

360.000,00

95.100,00

52.000,00

5.000,00

2.255.000,00

185.000,00

255.000,00

9.475.000,00

11.200.000,00

11.200.000,00
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388.000,00

8.000,00

563.200,00

40.000,00

218.800,00

1.530.000,00

2.900.000,00

1.340.000,00

310.000,00

270.000,00

4.820.000,00

40.000,00

134.368,00

341.800,00

12.000,00

7.431.832,00

170.000,00

420.000,00

20.000,00

587.600,00

1.386.000,00

350.400,00

156.000,00

25.000,00

8.181.000,00

710.000,00

984.000,00

35.150.000,00

41.500.000,00

41.500.000,00

Total

Data: 19/10/2021

DOM/SC - Edição N° 3657

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

500 2.360 - Atividades de Vigilância Epidemiológica
Manutenção(ano)

Unidade: 12.03 - Atividades da Vigilância em Saúde
480 2.350 - Atividades de Vigilância Sanitária
Manutenção(ano)

464 2.334 - Distribuição Suplementar de Medicamentos
Manutenção(ano)

A

A

470 2.340 - Atividades de Atenção Básica em Saúde
Manutenção(ano)

Unidade: 12.02 - Atividades da Assistência Farmacêutica Básica
463 2.333 - Atividades de Assistência Farmacêutica Básica
Manutenção(ano)

A

466 2.331 - Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS
Manutenção(ano)

Unidade: 12.01 - Atividades de Atenção Básica em Saúde
465 2.335 - Serviços de Assistência à Saúde da População p/
Procedimentos no MAC
Manutenção(ano)
A

Conta Despesa
9.600.000,00

Tipo Local. Func.Progr.

Órgão:

Produto (UN)
9.600.000,00

/

Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONDAI

Planej. Ação

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 15/09/2021 (C)

Relação de Despesas - Planejadas

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA período 2022 à 2025

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

21/10/2021 (Quinta-feira)
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12.00 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

ASSINADO DIGITALMENTE
Ano 2022

A

2 01.031.1010
30.000,00
43.900.000,00

0.1.0000
0.1.0000
Total geral:

4.0.00.00.00.00.00.00

920.000,00

250.000,00

3.0.00.00.00.00.00.00

0.1.0000

1.200.000,00

Ano 2023

46.450.000,00

30.000,00

1.020.000,00

250.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

3.000,00

75.000,00

370.000,00

10.100.000,00

10.100.000,00

Ano 2024

49.100.000,00

30.000,00

1.070.000,00

250.000,00

1.350.000,00

1.350.000,00

1.350.000,00

3.000,00

75.000,00

395.000,00

10.600.000,00

10.600.000,00

Ano 2025

51.950.000,00

30.000,00

1.170.000,00

250.000,00

1.450.000,00

1.450.000,00

1.450.000,00

3.000,00

75.000,00

415.000,00

11.200.000,00

11.200.000,00
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191.400.000,00

120.000,00

4.180.000,00

1.000.000,00

5.300.000,00

5.300.000,00

5.300.000,00

12.000,00

300.000,00

1.530.000,00

41.500.000,00

41.500.000,00

Total

Data: 19/10/2021

DOM/SC - Edição N° 3657

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

________________________________
VALDIR RUBERT
Prefeito Municipal

Mondaí, 19 de outubro de 2021

5 2.010 - Atividades Câmara de Vereadores
Manutenção(ano)

Unidade: 01.01 - Câmara de Vereadores
3 1.007 - Construção de sede para Câmara de Vereadores
Obra(Obr)

01.00 - CÂMARA DE VEREADORES
4.0.00.00.00.00.00.00

3.000,00

1.200.000,00

0.1.0066

4.0.00.00.00.00.00.00

75.000,00

1.200.000,00

0.1.0066

3.0.00.00.00.00.00.00

350.000,00

Órgão:
2 01.031.1010

Recurso

Entidade: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE MONDAI

Unidade: 12.03 - Atividades da Vigilância em Saúde

P

Conta Despesa
9.600.000,00

Tipo Local. Func.Progr.

Órgão:

Produto (UN)
9.600.000,00

/

Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONDAI

Planej. Ação

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 15/09/2021 (C)

Relação de Despesas - Planejadas

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA período 2022 à 2025

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

21/10/2021 (Quinta-feira)
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ASSINADO DIGITALMENTE
Referência

Unidade (ano)
Manutenção (ano)
Manutenção (ano)
Manutenção (ano)

Contribuições ao PASEP

Amortização e Encargos da Dívida Fundada

Pagamento de Sentenças/Precatórios Judiciais

0.010

0.020

0.070

Final do
Programa

Pagamento de Inativos, Pensionistas e Complementos de Proventos de
Aposentadoria

2025

0.005

Índice

Produto (Unidade de Medida )

Data

Título

Ação

Operações Especiais

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Indicador (Unidade de Medida)

Público alvo:

Objetivos: Garantir que os compromissos assumidos possam ser cumpridos integralmente

Programa: 0000 - Encargos Especiais

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)

Programas de Governo

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA período 2022 à 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Estado de Santa Catarina

6.690.000,00

Encargos Gerais

Encargos Gerais

Encargos Gerais

Encargos Gerais

Encargos Gerais

Regionalização

Totais

1.380.000,00
6.690.000,00

Total:

Meta

4,000

3,000

4,000

4,000

1.150.000,00

2.480.000,00

1.900.000,00

1.160.000,00

R$

5.310.000,00
DESPESAS DE CAPITAL

Período 2022 - 2025

6.690.000,00
DESPESAS CORRENTES

Totais

Fiscal/Seguridade

Esfera/Cat.Econômica

Consolidação dos Valores do Programa
Regionalização

Página: 1/26
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ASSINADO DIGITALMENTE

Construção de sede para Câmara de Vereadores

Título

2.010

Ação

Índice
2025

Regionalização

Manutenção (ano)

31/12/2025

Página: 2/26

4,000

----

---0,000

4,000

Meta

Período 2022 - 2025

0,000

4.300.000,00

R$

4,000

1.000.000,00

Período 2022 2025

5.300.000,00

Previsto
em 2021

1.120.000,00
Total:

Realizado
até 2020

4.180.000,00
DESPESAS DE CAPITAL

Total
Estimado

5.300.000,00
DESPESAS CORRENTES

Totais

Data: 19/10/2021

Fiscal/Seguridade

Esfera/Cat.Econômica

1.000.000,00

Câmara de Vereadores

Regionalização

Meta

01/01/2022 Câmara de Vereadores
R$

Atividades Câmara de Vereadores

Totais

Consolidação dos Valores do Programa

Câmara de Vereadores 5.300.000,00

Regionalização

Início
Término

Final do
Programa

Produto (Unidade de Medida )

Obra (Obr)

Produto (Unidade de Medida)

Referência
Data

Título

Atividades

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

1.007

Ação

Projetos

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Indicador (Unidade de Medida)

Público alvo:

Objetivos: Dar cumprimento ás funções básicas do Poder Legislativo de legislar e fiscalizar.

Programa: 1010 - Processo Legislativo

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)
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Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito

Título

Índice
2025

Manutenção (ano)
Manutenção (ano)
Manutenção (ano)
Manutenção (ano)
Manutenção (ano)
Manutenção (ano)

Atividades Gabinete Prefeito

Procuradoria Geral do Município

Assessoria de Gestão Administrativa

Coordenação do Sistema de Controle Interno

Assessoria de Imprensa e Comunicação Oficial

Defesa Civil - Resposta aos Desastres

2.020

2.030

2.040

2.050

2.060

2.090

31/12/2025

Gabinete do Prefeito

Gabinete do Prefeito

Gabinete do Prefeito

Gabinete do Prefeito

Gabinete do Prefeito

Gabinete do Prefeito

Regionalização

Meta

Total
Estimado
1,000

0,000

----

Previsto
em 2021

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

Meta

Período 2022 - 2025

0,000

----

Realizado
até 2020

160.000,00

240.000,00

1.240.000,00

1.080.000,00

1.120.000,00

1.410.000,00

2.930.000,00

R$

1,000

100.000,00

Período 2022 2025

8.120.000,00

7.960.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
Total:

8.120.000,00
DESPESAS CORRENTES

Totais

Fiscal/Seguridade

Esfera/Cat.Econômica

100.000,00

8.120.000,00

Totais

Consolidação dos Valores do Programa

01/01/2022 Gabinete do Prefeito
R$

Regionalização

Gabinete do Prefeito

Regionalização

Início
Término

Final do
Programa

Produto (Unidade de Medida )

Veículo (4)

Produto (Unidade de Medida)

Referência
Data

Título

Ação

Atividades

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

1.002

Ação

Projetos

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Indicador (Unidade de Medida)

Público alvo:

Objetivos: Melhorar e ampliar os serviços públicos municipais; praticar o princípio da transparência dos atos da administração, envolver a sociedade nas decisões administrativas; melhorar e ampliar as ações planejadas e o
controle dos atos da administração.

Programa: 1020 - Gestão Administrativa Superior

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)
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2.070

Ação

Referência
Final do
Programa

Manutenção (ano)

2025

Gerência de Administração Geral

Índice

Produto (Unidade de Medida )

Data

Título

Atividades

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Indicador (Unidade de Medida)

Público alvo:

Totais

Esfera/Cat.Econômica

Consolidação dos Valores do Programa

Administração, Finanças e Planejamento

Regionalização

Total:

4,000

Meta

Período 2022 - 2025

DESPESAS DE CAPITAL

DESPESAS CORRENTES

Administração, Finanças e
Planejamento Fiscal/Seguridade
6.000.000,00

Regionalização

Página: 4/26

6.000.000,00

R$

6.000.000,00

80.000,00

5.920.000,00

6.000.000,00

Totais

Data: 19/10/2021

Objetivos: Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimônio público e dos serviços gerais, divulgação de atos oficiais e institucionais, produzindo informações gerenciais para tomada de decisões.

Programa: 1030 - Gestão da Administração Geral

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)

Programas de Governo

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA período 2022 à 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Estado de Santa Catarina

21/10/2021 (Quinta-feira)
DOM/SC - Edição N° 3657
Página 1177

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

Página: 5/26
Data: 19/10/2021

Referência

Manutenção (ano)
Entidade (Ent)

Contribuições e Auxílios à Entidades Municipalistas

2.100

Final do
Programa

Gerência de Administração Financeira

2025

2.080

Índice

Produto (Unidade de Medida )

Data

Título

Ação

Atividades

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Indicador (Unidade de Medida)

Público alvo:

Totais

Esfera/Cat.Econômica

Consolidação dos Valores do Programa

Administração, Finanças e Planejamento

Administração, Finanças e Planejamento

Regionalização

Total:

12,000

4,000

Meta

Período 2022 - 2025

DESPESAS DE CAPITAL

DESPESAS CORRENTES

Administração, Finanças e
Planejamento Fiscal/Seguridade
3.740.000,00

Regionalização

540.000,00

3.200.000,00

R$

3.740.000,00

80.000,00

3.660.000,00

3.740.000,00

Totais

Objetivos: Arrecadar os tributos de competência do Município, controlar a arrecadação, garantir as fontes de financiamento dos serviços de competência municipal, produzir relatórios gerenciais, controlar os limites de gastos
para atender a legislação e cumprir o mandamento constitucional do controle interno.

Programa: 1040 - Gestão da Administração Financeira

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)
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Referência

Idoso Assistido (I-D)
Criança Assistida (C-A)
Portadores de Deficiência (P-D)
Manutenção (ano)
Manutenção (ano)
Manutenção (ano)
Manutenção (ano)
Manutenção (ano)

Proteção Social Básica ao Idoso / FMI

Proteção Social Especial - Ação Continuada Abrigo

Proteção Social Especial - Ação Continuada PDF

Gestão Descentralizada do Bolsa Família

Programa de Atenção Integral à Família - PAIF

Assistência Social Geral

Política de Concessão de Benefícios Eventuais

Acolhimento institucional de longa permanência para Idosos

2.115

2.140

2.145

2.155

2.160

2.180

2.181

2.113

2.130

Final do
Programa

Manutenção (ano)

2025

Promoção da Política Municipal de Apoio a Pessoa Idosa

Índice

Produto (Unidade de Medida )

Data

Título

Ação

Atividades

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Indicador (Unidade de Medida)

Público alvo:

1.180.000,00

Assistência Social

Assistência Social

Assistência Social

Assistência Social

Assistência Social

Assistência Social

Assistência Social

Mondaí

Mondaí

Regionalização

6.550.000,00

Mondaí

Totais

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

80,000

120,000

50,000

4,000

Meta

Período 2022 - 2025

460.000,00

200.000,00

3.300.000,00

2.270.000,00

140.000,00

40.000,00

140.000,00

440.000,00

740.000,00

R$

7.730.000,00

416.000,00
Total:

7.314.000,00
DESPESAS DE CAPITAL

7.730.000,00

Totais

DESPESAS CORRENTES

Fiscal/Seguridade

Esfera/Cat.Econômica

Consolidação dos Valores do Programa

Assistência Social

Regionalização

Objetivos: Com a implantação da NOB/SUAS (2005), o Sistema Único de Assistência Social - SUAS, em todo o território nacional, efetiva, na prática, a assistência social como política pública de Estado, fazendo a
necessária ruptura com o clientelismo e as políticas de favor e de ocasião. O SUAS altera radicalmente o modelo de gestão e a forma de financiamento da assistência social. Estabelece um novo pacto federativo
entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, garantindo autonomias legais em regime de mútua colaboração institucional.
Ainda, conforme a NOB/SUAS (2005), diz que essa nova sistemática espalha-se pelo território brasileiro de norte a sul, de leste a oeste, traduzindo a nova política de assistência social numa só linguagem social
em todo o País. Um tipo de integração que olha as necessidades humanas de uma forma ao mesmo tempo global e particular, uma maneira singular, radical, profissional e generosa de atender integralmente as
pessoas dentro do seu contexto familiar e comunitário, sem coletivizá-las ou fragmentá-las, sem estatizá-las ou privatizá-las, respeitando-as na sua integralidade.
Conforme, a Política Pública de Assistência Social/PNAS (p. 33, 2004), "realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, considerando as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento, à garantia
dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender contingências sociais e a universalização dos direitos sociais. Sob esta perspectiva, objetiva:"

Programa: 1050 - Assistência Social Geral

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)

Programas de Governo

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA período 2022 à 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Estado de Santa Catarina

21/10/2021 (Quinta-feira)
DOM/SC - Edição N° 3657
Página 1179

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

Página: 7/26
Data: 19/10/2021

Referência

Manutenção (ano)
Manutenção (ano)
Manutenção (ano)

Proteção Social a Criança e Adolescente - CT

Proteção a Criança em Situação de Risco

2.165

2.182

Final do
Programa

Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes

2025

2.120

Índice

Produto (Unidade de Medida )

Data

Título

Ação

Atividades

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Indicador (Unidade de Medida)

Público alvo:

1.550.000,00

Mondaí

Mondaí

Assistência Social

Regionalização

1.050.000,00
Mondaí

Totais

4,000

4,000

4,000

Meta

Período 2022 - 2025

480.000,00

1.070.000,00

1.050.000,00

R$

2.600.000,00

220.000,00
Total:

2.380.000,00
DESPESAS DE CAPITAL

2.600.000,00

Totais

DESPESAS CORRENTES

Fiscal/Seguridade

Esfera/Cat.Econômica

Consolidação dos Valores do Programa

Assistência Social

Regionalização

Objetivos: Relativo á política da Criança e do Adolescente, observando ao que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, Artigo 88, que define as diretrizes de atendimento e aos parágrafos I e III, fica o Município
responsabilizado pelo atendimento e pela criação e manutenção de programas específicos nas áreas de proteção e execução de medidas socioeducativas.

Programa: 1060 - Criança e Adolescente Assistido

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)
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2025

Obra (Obr)

Ampliação Rede Física Escolar do Ensino Fundamental

1.060

Meta
Meta

Educação e Cultura

Manutenção (ano)

Manutenção das Atividades de Educação Especial

2.255

Educação e Cultura
Educação e Cultura

Manutenção (ano)

Manutenção Ensino Fundamental

2.200

Educação e Cultura

Qualificação profissional dos docentes do ensino fundamental da rede municipal de Manutenção (ano)
educação

Manutenção (ano)

Magistério do Ensino Fundamental

2.190

Regionalização

Meta

2.205

Produto (Unidade de Medida )

31/12/2025

01/01/2022 Educação e Cultura
R$

31/12/2025

01/01/2022 Educação e Cultura
R$

Título

Ação

Atividades

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Veículo (Vei)

Aquisição Veículo para Atividades do Ensino Fundamental

1.050

31/12/2025

Página: 8/26

Total
Estimado

Total:

4,000

600.000,00

1,000

70.000,00

120,000

0,000

----

0,000

----

0,000

----

Previsto
em 2021

4,000

4,000

4,000

4,000

Meta

Período 2022 - 2025

0,000

----

0,000

----

0,000

----

Realizado
até 2020

540.000,00

60.000,00

7.857.300,00

16.550.000,00

R$

4,000

600.000,00

1,000

70.000,00

120,000

200.000,00

Período 2022 2025

25.877.300,00

910.000,00

24.967.300,00
DESPESAS DE CAPITAL

25.877.300,00
DESPESAS CORRENTES

Totais

Data: 19/10/2021

Fiscal/Seguridade

Esfera/Cat.Econômica

200.000,00

25.877.300,00

Totais

Consolidação dos Valores do Programa

01/01/2022 Educação e Cultura
R$

Regionalização

Educação e Cultura

Regionalização

Início
Término

Final do
Programa

Equipamentos, Mobiliários, Máquinas
(EMM)

Produto (Unidade de Medida)

Índice

Equipamentos e Mobiliários para a Educa;áo Basica

Título

Referência
Data

1.011

Ação

Projetos

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Indicador (Unidade de Medida)

Público alvo:

Objetivos: Atender a demanda de alunos para o Ensino Fundamental e melhorar as condições de trabalho na educação.

Programa: 1080 - Criança na Escola

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)
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Referência

Manutenção (ano)
Manutenção (ano)
Manutenção (ano)

Transporte Escolar do Ensino Infantil

Transporte Escolar do Ensino Médio

2.220

2.265

Final do
Programa

Transporte Escolar do Ensino Fundamental

2025

2.210

Índice

Produto (Unidade de Medida )

Data

Título

Ação

Atividades

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Indicador (Unidade de Medida)

Público alvo:

Objetivos: Promover e melhorar as condições de acesso e permanência do aluno na escola.

Programa: 1090 - Transportando o Futuro

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)
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7.577.700,00

Totais

Educação e Cultura

Educação e Cultura

Educação e Cultura

Total:

4,000

4,000

4,000

Meta

Período 2022 - 2025

620.000,00

2.420.000,00

4.537.700,00

R$

7.577.700,00

40.000,00

7.537.700,00
DESPESAS DE CAPITAL

7.577.700,00
DESPESAS CORRENTES

Totais

Fiscal/Seguridade

Esfera/Cat.Econômica

Consolidação dos Valores do Programa

Regionalização

Educação e Cultura

Regionalização
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Ampliação Rede Física Escolar do Ensino Infantil

Título

Índice
2025

Manutenção (ano)
Manutenção (ano)
Manutenção (ano)
Manutenção (ano)
Manutenção (ano)

Magistério do Ensino Infantil - Pré-Escolar

Manutenção Educação Infantil

Qualificação profissional dos docentes do ensino Infantil da rede municipal de
educação

Magistério do Ensino Infantil - Creches

Manutenção Creches Municipais

2.225

2.230

2.233

2.235

2.240

31/12/2025

Educação e Cultura

Educação e Cultura

Educação e Cultura

Educação e Cultura

Educação e Cultura

Regionalização

Meta

Total
Estimado

Total:

4,000

0,000

----

Previsto
em 2021

4,000

4,000

3,000

4,000

4,000

Meta

Período 2022 - 2025

0,000

----

Realizado
até 2020

2.690.000,00

3.500.000,00

60.000,00

3.715.000,00

7.900.000,00

R$

4,000

200.000,00

Período 2022 2025

18.065.000,00

255.000,00

17.810.000,00

DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL

18.065.000,00
Fiscal/Seguridade

Esfera/Cat.Econômica

200.000,00

18.065.000,00

Totais

Consolidação dos Valores do Programa

01/01/2022 Educação e Cultura
R$

Regionalização

Educação e Cultura

Regionalização

Início
Término

Final do
Programa

Produto (Unidade de Medida )

Obra (Obr)

Produto (Unidade de Medida)

Referência
Data

Título

Ação

Atividades

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

1.080

Ação

Projetos

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Indicador (Unidade de Medida)

Público alvo:

Totais

Data: 19/10/2021

Objetivos: Melhorar o espaço físico das unidades escolares; contribuindo para melhoria na qualidade de ensino e construção de novos espaços escolares para ampliar o atendimento na Educação Infantil.

Programa: 1100 - Educação Infantil

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)
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Referência

Manutenção (ano)
Manutenção (ano)
Manutenção (ano)

Alimentação Escolar do Ensino Pré-Escolar

Alimentação Escolar do Ensino - Creche

2.252

2.254

Final do
Programa

Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

2025

2.250

Índice

Produto (Unidade de Medida )

Data

Título

Ação

Atividades

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Indicador (Unidade de Medida)

Público alvo:

Objetivos: Garantir a oferta de merenda escolar de qualidade.

Programa: 1110 - Alimentação Saudável

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)
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920.000,00

Totais

Educação e Cultura

Educação e Cultura

Educação e Cultura

4,000

4,000

4,000

Meta

Período 2022 - 2025

20.000,00

280.000,00

200.000,00

440.000,00

R$

920.000,00

900.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
Total:

920.000,00
DESPESAS CORRENTES

Totais

Fiscal/Seguridade

Esfera/Cat.Econômica

Consolidação dos Valores do Programa

Regionalização

Educação e Cultura

Regionalização
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Referência

Manutenção (ano)
Manutenção (ano)

Auxílio a Estudantes Universitários

2.270

Final do
Programa

Auxílio a Estudantes do Ensino Médio

2025

2.260

Índice

Produto (Unidade de Medida )

Data

Título

Ação

Atividades

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Indicador (Unidade de Medida)

Público alvo:

Objetivos: Desenvolver ações que oportunizem os alunos a garantia de formação no ensino supletivo, médio e superior.

Programa: 1120 - Qualificação Contínuada

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)
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720.000,00

Totais

Educação e Cultura

Educação e Cultura

720.000,00

Meta
4,000

4,000

600.000,00

120.000,00

R$

720.000,00
Total:

Período 2022 - 2025

720.000,00
DESPESAS CORRENTES

Totais

Fiscal/Seguridade

Esfera/Cat.Econômica

Consolidação dos Valores do Programa

Regionalização

Educação e Cultura

Regionalização
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Incentivos a Expansão Comercial e Industrial

Título

Índice
2025

Totais

Produto (Unidade de Medida )
Manutenção (ano)
Manutenção (UN)
Manutenção (ano)

Planejamento e Desenvolvimento Econômico

Implantação Centro Desenvolvimento Tecnológico

Atividades de Desenvolvimento Tecnológico

2.370

2.375

2.380

31/12/2025

20,000

Desenvolvimento Econômico

Desenvolvimento Econômico

Desenvolvimento Econômico

Regionalização

Meta

----

---0,000

4,000

4,000

4,000

Meta

Período 2022 - 2025

0,000

Previsto
em 2021

440.000,00

600.000,00

1.360.000,00

R$

20,000

800.000,00

Período 2022 2025

3.200.000,00

Realizado
até 2020

1.220.000,00
Total:

Total
Estimado

1.980.000,00
DESPESAS DE CAPITAL

01/01/2022 Desenvolvimento Econômico
R$
800.000,00

Regionalização

3.200.000,00
DESPESAS CORRENTES

Totais

Fiscal/Seguridade

Esfera/Cat.Econômica

Consolidação dos Valores do Programa

Desenvolvimento Econômico
3.200.000,00

Regionalização

Início
Término

Final do
Programa

Empreendimento Beneficiado (Emb)

Produto (Unidade de Medida)

Referência
Data

Título

Ação

Atividades

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

1.180

Ação

Projetos

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Indicador (Unidade de Medida)

Público alvo:

Objetivos: Viabilizar a instalação de indústrias e a expansão comercial no município visando aumentar o emprego e renda ao munícipe mondaiense, abrangendo despesas de manutenção e custeio, bem como de capital, e
demais necessárias para incentivar a promoção industrial.

Programa: 1130 - Desenvolvimento Econômico

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)
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2.305

Ação

Referência
Final do
Programa

Manutenção (ano)

2025

Manutenção Atividades Culturais

Índice

Produto (Unidade de Medida )

Data

Título

Atividades

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Indicador (Unidade de Medida)

Público alvo:

Objetivos: Desenvolver ações visando a difusão, a preservação da cultura e as tradições locais.

Programa: 1145 - Viva a Cultura

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)

Programas de Governo

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA período 2022 à 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Estado de Santa Catarina

1.700.000,00

Totais

Educação e Cultura

Total:

4,000

Meta

Período 2022 - 2025
1.700.000,00

R$

1.700.000,00

20.000,00

1.680.000,00
DESPESAS DE CAPITAL

1.700.000,00
DESPESAS CORRENTES

Totais

Fiscal/Seguridade

Esfera/Cat.Econômica

Consolidação dos Valores do Programa

Regionalização

Educação e Cultura

Regionalização
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2.310

Ação

2025

Regionalização

Manutenção (ano)

Atividades Desportivas

31/12/2025

Total
Estimado
13,000

0,000

----

Previsto
em 2021

4,000

Meta

Período 2022 - 2025

0,000

----

Realizado
até 2020

420.000,00

3.100.000,00

R$

13,000

600.000,00

Período 2022 2025

3.700.000,00

3.280.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
Total:

3.700.000,00

Totais

DESPESAS CORRENTES

Juventude, Esporte, Turismo e Lazer

Regionalização

Meta

Página: 15/26
Data: 19/10/2021

Fiscal/Seguridade

Esfera/Cat.Econômica

e Lazer
01/01/2022 Juventude, Esporte,
R$Turismo 600.000,00

Produto (Unidade de Medida )

Obra (Obr)

Totais

Consolidação dos Valores do Programa

Juventude, Esporte, Turismo
e Lazer
3.700.000,00

Regionalização

Início
Término

Final do
Programa

Título

Atividades

Índice

Produto (Unidade de Medida)

Referência
Data

Construção/Adaptação de Praças/Centros Esportivos e Recreativos

Título

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

1.130

Ação

Projetos

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Indicador (Unidade de Medida)

Público alvo:

Objetivos: Estimular a prática esportiva, desenvolver o espírito competitivo e a integração entre as diversas comunidades, descobrir talentos e afastar os jovens do mundo das drogas.

Programa: 1150 - Esporte é Vida

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)
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Construção/Adaptação Centros de Eventos/Pavilhões Multi Uso

Título

Índice
2025

Totais

Total
Estimado

Manutenção (ano)
Manutenção (ano)

Promoção do Turismo

Promoção Festa da Fruta

2.320

2.325

31/12/2025

4,000

Juventude, Esporte, Turismo e Lazer

Juventude, Esporte, Turismo e Lazer

Regionalização

Meta

0,000

----

Previsto
em 2021

1,000

4,000

Meta

Período 2022 - 2025

0,000

----

Realizado
até 2020

400.000,00

560.000,00

R$

4,000

240.000,00

Período 2022 2025

1.200.000,00

240.000,00
Total:

960.000,00

1.200.000,00

Totais

DESPESAS DE CAPITAL

e Lazer
01/01/2022 Juventude, Esporte,
R$Turismo 240.000,00

Regionalização

Página: 16/26
Data: 19/10/2021

DESPESAS CORRENTES

Fiscal/Seguridade

Esfera/Cat.Econômica

Consolidação dos Valores do Programa

Juventude, Esporte, Turismo
e Lazer
1.200.000,00

Regionalização

Início
Término

Final do
Programa

Produto (Unidade de Medida )

Obra (Obr)

Produto (Unidade de Medida)

Referência
Data

Título

Ação

Atividades

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

1.110

Ação

Projetos

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Indicador (Unidade de Medida)

Público alvo:

Objetivos: Prover para implantação de investimentos e programas visando fomentar a exploração do potencial turístico do município.

Programa: 1160 - Promoção do Turismo

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)
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Obra (Obr)
Veículo (Vei)

Aquisição de veículos para o Fundo da Saúde

1.160

Saúde

Produto (Unidade de Medida )
Manutenção (ano)
Manutenção (ano)
Manutenção (ano)
Manutenção (ano)

Atividades Programas ESF - ACS, SB e NASF

Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS

Serviços de Assistência à Saúde da População p/ Procedimentos no MAC

Atividades de Atenção Básica em Saúde

2.330

2.331

2.335

2.340

31/12/2025

01/01/2022 Saúde

31/12/2025

01/01/2022 Saúde

Meta

R$

Meta

R$

Saúde

Saúde

Saúde

Saúde

Total
Estimado

Total:

4,000

200.000,00

4,000

0,000

----

0,000

----

Previsto
em 2021

4,000

4,000

3,000

4,000

Meta

Período 2022 - 2025

0,000

----

0,000

----

Realizado
até 2020

8.550.000,00

9.900.000,00

2.500.000,00

13.800.000,00

R$

4,000

200.000,00

4,000

200.000,00

Período 2022 2025

35.150.000,00

525.000,00

34.625.000,00
DESPESAS DE CAPITAL

35.150.000,00
DESPESAS CORRENTES

Totais

Fiscal/Seguridade

Esfera/Cat.Econômica

200.000,00

35.150.000,00

Totais

Consolidação dos Valores do Programa

Regionalização

Regionalização

Regionalização

Início
Término

Final do
Programa

Título

Ação

Atividades

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

2025

Produto (Unidade de Medida)

Índice

Construção/Ampliação/Adaptação Unidades de Saúde

Título

Referência
Data

1.157

Ação

Projetos

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Indicador (Unidade de Medida)

Público alvo:

Objetivos: Realizar medicina preventiva através dos programas saúde da família, agentes comunitários de saúde, saúde bucal, Núcleos de Atenção Básica a Família - NASF, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS,
melhorando as condições de saúde e diminuir os gastos com saúde curativa.

Programa: 1170 - Saúde para Todos

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)
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Referência

Manutenção (ano)
Manutenção (ano)

Distribuição Suplementar de Medicamentos

2.334

Final do
Programa

Atividades de Assistência Farmacêutica Básica

2025

2.333

Índice

Produto (Unidade de Medida )

Data

Título

Ação

Atividades

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Indicador (Unidade de Medida)

Público alvo:

Objetivos: Melhorar a qualidade e agilidade no atendimento da farmácia básica

Programa: 1180 - Farmácia Básica Municipal

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)

Programas de Governo

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA período 2022 à 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Estado de Santa Catarina

Saúde

4.820.000,00

Saúde

Saúde

Totais

4.820.000,00

Meta
4,000

4,000

2.900.000,00

1.920.000,00

R$

4.820.000,00
Total:

Período 2022 - 2025

4.820.000,00
DESPESAS CORRENTES

Totais

Fiscal/Seguridade

Esfera/Cat.Econômica

Consolidação dos Valores do Programa

Regionalização

Regionalização
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Referência

Manutenção (ano)
Manutenção (ano)

Atividades de Vigilância Epidemiológica

2.360

Final do
Programa

Atividades de Vigilância Sanitária

2025

2.350

Índice

Produto (Unidade de Medida )

Data

Título

Ação

Atividades

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Indicador (Unidade de Medida)

Público alvo:

Saúde

1.530.000,00

Saúde

Saúde

Totais

Página: 19/26

Total:

4,000

4,000

Meta

Período 2022 - 2025

700.000,00

830.000,00

R$

1.530.000,00

20.000,00

1.510.000,00
DESPESAS DE CAPITAL

1.530.000,00
DESPESAS CORRENTES

Totais

Data: 19/10/2021

Fiscal/Seguridade

Esfera/Cat.Econômica

Consolidação dos Valores do Programa

Regionalização

Regionalização

Objetivos: Garantir recursos (financeiros, humanos e tecnológicos) para a realização das atividades vinculadas à vigilância em saúde no município.

Programa: 1190 - Vigilância e Promoção da Saúde

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)
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Promoção da Política Municipal de Habitação

Título

2.176

Ação

Índice
2025

Manutenção (ano)

Coordenadoria de Habitação de Interesse Social

31/12/2025

Assistência Social

Regionalização

Meta

01/01/2022 Habitação PopularR$

90,000

----

---0,000

4,000

Meta

Período 2022 - 2025

0,000

Previsto
em 2021

320.000,00

R$

90,000

480.000,00

Período 2022 2025

800.000,00

Realizado
até 2020

400.000,00
Total:

Total
Estimado

400.000,00
DESPESAS DE CAPITAL

800.000,00

Totais

DESPESAS CORRENTES

Fiscal/Seguridade

Esfera/Cat.Econômica

480.000,00

480.000,00

Regionalização

320.000,00

Habitação Popular

Totais

Consolidação dos Valores do Programa

Assistência Social

Regionalização

Início
Término

Final do
Programa

Produto (Unidade de Medida )

Habitações edificadas (Hab)

Produto (Unidade de Medida)

Referência
Data

Título

Atividades

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

1.190

Ação

Projetos

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Indicador (Unidade de Medida)

Público alvo:

Objetivos: Propiciar a população de modo geral, e especialmente os de baixa renda, fomentando o acesso a linhas de crédito visando a construção de novas residências, ampliação ou reformas em estabelecimentos
residenciais.

Programa: 1200 - Morar Bem

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)
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Veículo (Vei)
Máquinas (Maq)

Implantação Patrulha Agrícola

1.240

Produto (Unidade de Medida )
Manutenção (ano)
Manutenção (ano)
Manutenção (ano)
Convênios Firmados (CV)

Manutenção Atividades de Promoção Rural

Manutenção Política de Incentivos à Produção Agrícola

Sistema de Inspeção Animal

Atividades do Programa de Gestão Ambiental

2.420

2.430

2.450

2.455

31/12/2025

Meta

R$

Meta

R$

Agricultura

Agricultura

Agricultura

Agricultura

Total
Estimado

Total:

4,000

150.000,00

4,000

0,000

----

0,000

----

Previsto
em 2021

4,000

4,000

4,000

4,000

Meta

Período 2022 - 2025

0,000

----

0,000

----

Realizado
até 2020

240.000,00

860.000,00

6.600.000,00

6.200.000,00

R$

4,000

150.000,00

4,000

200.000,00

Período 2022 2025

14.250.000,00

450.000,00

13.800.000,00
DESPESAS DE CAPITAL

14.250.000,00
DESPESAS CORRENTES

Totais

Fiscal/Seguridade

Esfera/Cat.Econômica

200.000,00

14.250.000,00

Totais

Consolidação dos Valores do Programa

Regionalização

01/01/2022 Agricultura

31/12/2025

01/01/2022 Agricultura

Regionalização

Agricultura

Regionalização

Início
Término

Final do
Programa

Título

Ação

Atividades

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

2025

Produto (Unidade de Medida)

Índice

Aquisição de Veículo para Secretaria da Agricultura

Título

Referência
Data

1.220

Ação

Projetos

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Indicador (Unidade de Medida)

Público alvo:

Objetivos: Ampliar a área de produção e a produtividade, elevar a rentabilidade, capitalizar o agricultor, melhorar as condições de vida do pequeno agricultor, melhoria qualidade genética do rebanho leiteiro, implantação de
novas atividades agrícolas e pecuárias, promoção de feiras e exposições e proteção ao meio ambiente.

Programa: 1210 - Agricultura Forte

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)
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Página: 22/26
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2025

2.440

Ação

Meta

Produto (Unidade de Medida )
Manutenção (ano)

Manutenção Sistemas de Abastecimento de Água

31/12/2025

Saneamento Básico

Regionalização

Meta

01/01/2022 Saneamento Básico
R$

31/12/2025

Total
Estimado

4,000

200.000,00

700,000

0,000

----

0,000

----

Previsto
em 2021

4,000

Meta

Período 2022 - 2025

0,000

----

0,000

----

Realizado
até 2020

450.000,00

R$

4,000

200.000,00

700,000

400.000,00

Período 2022 2025

1.050.000,00

600.000,00
Total:

450.000,00
DESPESAS DE CAPITAL

1.050.000,00

Totais

DESPESAS CORRENTES

Fiscal/Seguridade

Esfera/Cat.Econômica

400.000,00

1.050.000,00

Totais

Consolidação dos Valores do Programa

01/01/2022 Saneamento Básico
R$

Regionalização

Saneamento Básico

Regionalização

Início
Término

Final do
Programa

Título

Atividades

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Obra (Obr)

Implantação/Adaptações de Estações de Captação e Tratamento de
Água

1.260

Produto (Unidade de Medida)

Índice

Ampliação Abastecimento de Água Potável para Comunidades Rurais Famílias Beneficiadas (FaB)

Título

Referência
Data

1.250

Ação

Projetos

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Indicador (Unidade de Medida)

Público alvo:

Objetivos: Melhorar as condições de abastecimento de água a população, manter reservatórios de água em pontos estratégicos em todo território municipal, ampliar a distribuição de água, fomentar a preservação de
mananciais de água.

Programa: 1220 - Água para Todos

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)
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2025

Metros Quadrados (M2)
Obra (UN)
Obra (Obr)

Implantação Infraestrutura para Rua Coberta

Obras de Infra-estrutura Urbana

1.275

1.430

Produto (Unidade de Medida)

Índice

Obras de Pavimentação Asfáltica e Calçamento de Vias Públicas

Título

Referência
Data

1.270

Ação

Projetos

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Indicador (Unidade de Medida)

Público alvo:

Meta
Meta
31/12/2025

Meta

01/01/2022 Infra-estrutura Urbana
R$

31/12/2025

01/01/2022 Infra-estrutura Urbana
R$

31/12/2025

Previsto
em 2021

4,000

400.000,00

2,000

20.000,00

17.000,000

----

0,000

----

0,000

----

0,000

----

0,000

----

0,000

----

0,000

4,000

400.000,00

2,000

20.000,00

17.000,000

1.575.000,00

Período 2022 2025

1.995.000,00

Realizado
até 2020

1.995.000,00
Total:

Total
Estimado

1.995.000,00
DESPESAS DE CAPITAL

Totais

Fiscal/Seguridade

Esfera/Cat.Econômica

1.575.000,00

1.995.000,00

Totais

Consolidação dos Valores do Programa

01/01/2022 Infra-estrutura Urbana
R$

Regionalização

Infra-estrutura Urbana

Regionalização

Início
Término

Final do
Programa

Objetivos: Prover para execução obras de pavimentação asfáltica e calçamento com pedras irregulares de vias urbanas do município, passeios públicos, abrangendo despesas de manutenção e custeio, bem como de
capital, e demais necessárias para desenvolver a infraestrutura urbana.

Programa: 1230 - Obras de Infra-Estrutura Urbana

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)

Programas de Governo
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ASSINADO DIGITALMENTE
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Expansão do Sistema de Iluminação Pública

Título

Índice
2025

Manutenção (ano)
Manutenção (ano)
Manutenção (ano)

Manutenção da Iluminação Pública

Manutenção Corpo de Bombeiros

Serviços de Recolha de Lixo

2.470

2.475

2.480

Manutenção (ano)

Manutenção (ano)

31/12/2025

Atividades de Segurança Pública

Manutenção dos Serviços Urbanos

Regionalização

Total
Estimado

Total:

20,000

Serviços de Utilidade Pública

Serviços de Utilidade Pública

Serviços de Utilidade Pública

Serviços de Utilidade Pública

Serviços de Utilidade Pública

Regionalização

Meta

0,000

----

Previsto
em 2021

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

Meta

Período 2022 - 2025

0,000

----

Realizado
até 2020

5.400.000,00

2.900.000,00

975.000,00

2.340.000,00

950.000,00

R$

20,000

600.000,00

Período 2022 2025

13.165.000,00

720.000,00

12.445.000,00

DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL

13.165.000,00
Fiscal/Seguridade

Esfera/Cat.Econômica

01/01/2022 Serviços de Utilidade
R$ Pública 600.000,00

2.465

2.490

Totais

Consolidação dos Valores do Programa

Serviços de Utilidade Pública
13.165.000,00

Regionalização

Início
Término

Final do
Programa

Produto (Unidade de Medida )

Obra (Obr)

Produto (Unidade de Medida)

Referência
Data

Título

Ação

Atividades

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

1.320

Ação

Projetos

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Indicador (Unidade de Medida)

Público alvo:

Totais

Data: 19/10/2021

Objetivos: Melhorar as condições de saúde da população, manter a cidade limpa, iluminação pública de qualidade, sistema de telefonia e repetidoras de TV, adequação praças e jardins públicos, áreas de lazer.

Programa: 1250 - Serviços de Utilidade Pública

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)

Programas de Governo

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA período 2022 à 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Estado de Santa Catarina
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ASSINADO DIGITALMENTE
Máquinas (Maq)
Obra (Obr)

Construção de Pontes e Pontilhões

1.440

2.510

Ação

Meta

Produto (Unidade de Medida )
Manutenção (ano)

Manutenção dos Serviços Viários

31/12/2025

Transportes e Obras

Regionalização

Meta

01/01/2022 Transportes e Obras
R$

31/12/2025

Página: 25/26

Total
Estimado

Total:

4,000

200.000,00

4,000

0,000

----

0,000

----

Previsto
em 2021

4,000

Meta

Período 2022 - 2025

0,000

----

0,000

----

Realizado
até 2020

14.980.000,00

R$

4,000

200.000,00

4,000

200.000,00

Período 2022 2025

15.380.000,00

440.000,00

14.940.000,00
DESPESAS DE CAPITAL

15.380.000,00
DESPESAS CORRENTES

Totais

Data: 19/10/2021

Fiscal/Seguridade

Esfera/Cat.Econômica

200.000,00

15.380.000,00

Totais

Consolidação dos Valores do Programa

01/01/2022 Transportes e Obras
R$

Regionalização

Transportes e Obras

Regionalização

Início
Término

Final do
Programa

Título

Atividades

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

2025

Produto (Unidade de Medida)

Índice

Aquisição de Máquinas e Veículos para o Setor de Transportes

Título

Referência
Data

1.335

Ação

Projetos

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Indicador (Unidade de Medida)

Público alvo:

Objetivos: Permitir o escoamento da produção a qualquer tempo.

Programa: 1260 - Estradas Vicinais

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)

Programas de Governo

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA período 2022 à 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Estado de Santa Catarina

21/10/2021 (Quinta-feira)
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ASSINADO DIGITALMENTE
Referência
Final do
Programa

Manutenção (ano)

2025

Reserva de Contingência

Índice

Produto (Unidade de Medida )

Data

Título

________________________________
VALDIR RUBERT
Prefeito Municipal

Mondaí, 19 de outubro de 2021

9.999

Ação

Reserva de Contigência

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Indicador (Unidade de Medida)

Público alvo:

Objetivos: Atender os passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos.

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)

Programas de Governo

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA período 2022 à 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Estado de Santa Catarina

120.000,00

Encargos Gerais

Encargos Gerais

Regionalização

Totais

120.000,00

Meta
4,000

120.000,00

R$

120.000,00
Total:

Período 2022 - 2025

120.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA

Totais

Fiscal/Seguridade

Esfera/Cat.Econômica

Consolidação dos Valores do Programa
Regionalização
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Código Especificação

ASSINADO DIGITALMENTE
1.680.000,00
780.000,00
540.000,00
-1.600.000,00
-896.000,00
-416.000,00
-288.000,00
-300.000,00
-168.000,00
-78.000,00
-54.000,00
-100.000,00
-56.000,00
-26.000,00
-18.000,00
500,00
280,00
130,00
90,00
30.000,00
16.800,00
7.800,00
5.400,00
10.000,00

4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - Principal

0.1.0000
00.00.00 56,000
0.1.0001
01.01.01 26,000
0.1.0002
02.01.00 18,000
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Isentos

0.1.0000
00.00.00 56,000
0.1.0001
01.01.01 26,000
0.1.0002
02.01.00 18,000
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 (R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Imunes

0.1.0000
00.00.00 56,000
0.1.0001
01.01.01 26,000
0.1.0002
02.01.00 18,000
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 (R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dedução cota única

0.1.0000
00.00.00 56,000
0.1.0001
01.01.01 26,000
0.1.0002
02.01.00 18,000
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros

0.1.0000
00.00.00 56,000
0.1.0001
01.01.01 26,000
0.1.0002
02.01.00 18,000
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa

0.1.0000
00.00.00 56,000
0.1.0001
01.01.01 26,000
0.1.0002
02.01.00 18,000
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros

3

4

5

6

7

8

9

155

11

30.800,00
14.300,00
9.900,00
3.000.000,00

00.00.00
01.01.01

56,000
26,000

56,00
26,00

56,00
26,00

235.200,00
109.200,00
75.600,00
100,00

0.1.0000
00.00.00 56,000
224.000,00
0.1.0001
01.01.01 26,000
104.000,00
0.1.0002
02.01.00 18,000
72.000,00
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 100,00
0.1.0000
0.1.0001

5.600,00
2.600,00
1.800,00
420.000,00

16.800,00
7.800,00
5.400,00
10.000,00

280,00
130,00
90,00
30.000,00

-61.600,00
-28.600,00
-19.800,00
500,00

-184.800,00
-85.800,00
-59.400,00
-110.000,00

-985.600,00
-457.600,00
-316.800,00
-330.000,00

1.848.000,00
858.000,00
594.000,00
-1.760.000,00

30.800,00
14.300,00
9.900,00
3.300.000,00

5.600,00
2.600,00
1.800,00
400.000,00

0.1.0000
00.00.00 56,000
0.1.0001
01.01.01 26,000
0.1.0002
02.01.00 18,000
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal

00.00.00
01.01.01
02.01.00

56,000
26,000
18,000

0.1.0000
0.1.0001
0.1.0002

2

560.000,00
260.000,00
180.000,00
55.000,00

1.000.000,00

2023
33.370.000,00

2022
31.700.000,00
532.000,00
247.000,00
171.000,00
55.000,00

Não detalhado

950.000,00

%

0.1.0000
00.00.00 56,000
0.1.0001
01.01.01 26,000
0.1.0002
02.01.00 18,000
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal

Aplicação

4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal

Recurso

1

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MONDAI

Receita

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA período 2022 à 2025

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

2024

56,00
26,00

252.000,00
117.000,00
81.000,00
100,00

5.600,00
2.600,00
1.800,00
450.000,00

16.800,00
7.800,00
5.400,00
10.000,00

280,00
130,00
90,00
30.000,00

-67.200,00
-31.200,00
-21.600,00
500,00

-201.600,00
-93.600,00
-64.800,00
-120.000,00

-1.080.800,00
-501.800,00
-347.400,00
-360.000,00

2.032.800,00
943.800,00
653.400,00
-1.930.000,00

33.600,00
15.600,00
10.800,00
3.630.000,00

588.000,00
273.000,00
189.000,00
60.000,00

1.050.000,00

35.090.000,00

2025

56,00
26,00

280.000,00
130.000,00
90.000,00
100,00

5.600,00
2.600,00
1.800,00
500.000,00

16.800,00
7.800,00
5.400,00
10.000,00

280,00
130,00
90,00
30.000,00

-72.800,00
-33.800,00
-23.400,00
500,00

-190.400,00
-88.400,00
-61.200,00
-130.000,00

-1.187.200,00
-551.200,00
-381.600,00
-340.000,00

2.240.000,00
1.040.000,00
720.000,00
-2.120.000,00

33.600,00
15.600,00
10.800,00
4.000.000,00

616.000,00
286.000,00
198.000,00
60.000,00

1.100.000,00

36.930.000,00
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224,00
104,00

400,00

991.200,00
460.200,00
318.600,00

1.770.000,00

22.400,00
10.400,00
7.200,00

40.000,00

67.200,00
31.200,00
21.600,00

120.000,00

1.120,00
520,00
360,00

2.000,00

-257.600,00
-119.600,00
-82.800,00

-460.000,00

-744.800,00
-345.800,00
-239.400,00

-1.330.000,00

-4.149.600,00
-1.926.600,00
-1.333.800,00

-7.410.000,00

7.800.800,00
3.621.800,00
2.507.400,00

13.930.000,00

128.800,00
59.800,00
41.400,00

230.000,00

2.296.000,00
1.066.000,00
738.000,00

4.100.000,00

137.090.000,00

Valor

Data: 19/10/2021

21/10/2021 (Quinta-feira)
DOM/SC - Edição N° 3657
Página 1200

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Código Especificação

ASSINADO DIGITALMENTE
Não detalhado

100,00

100,00

1.120,00
520,00
360,00
150.000,00
150.000,00
25.000,00
25.000,00
800,00
800,00
200,00
200,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
800,00
800,00
200,00
200,00

56,000
26,000
18,000

00.00.00 100,000
00.00.00 100,000
00.00.00 100,000

143

21

142

20

141

00.00.00 100,000
00.00.00 100,000
00.00.00 100,000

0.1.0000
00.00.00 100,000
4.1.1.2.1.01.1.4.02.00.00 Tx de Licença Exec. de Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros
00.00.00 100,000

4.1.1.2.1.01.1.2.01.00.00 Tx de Funcionamento - Multas e Juros

19

0.1.0000

0.1.0000

0.1.0000

00.00.00
01.01.01
02.01.00

200,00

800,00
200,00

1.000,00
800,00

5.000,00
1.000,00

200,00
5.000,00

800,00
200,00

25.000,00
800,00

160.000,00
25.000,00

1.120,00
520,00
360,00
160.000,00

2.800,00
1.300,00
900,00
2.000,00

560,00
260,00
180,00
5.000,00

672.000,00
312.000,00
216.000,00
200.000,00
1.000,00

110,00
56,00
34,00
1.400.000,00

200,00

800,00
200,00

1.000,00
800,00

5.000,00
1.000,00

200,00
5.000,00

800,00
200,00

25.000,00
800,00

170.000,00
25.000,00

1.120,00
520,00
360,00
170.000,00

2.800,00
1.300,00
900,00
2.000,00

560,00
260,00
180,00
5.000,00

728.000,00
338.000,00
234.000,00
200.000,00
1.000,00

110,00
56,00
34,00
1.500.000,00

392,00
182,00
126,00
200,00

18,00
700,00

100,00

35.090.000,00

2024

200,00

800,00
200,00

1.000,00
800,00

5.000,00
1.000,00

200,00
5.000,00

800,00
200,00

25.000,00
800,00

180.000,00
25.000,00

1.120,00
520,00
360,00
180.000,00

2.800,00
1.300,00
900,00
2.000,00

560,00
260,00
180,00
5.000,00

784.000,00
364.000,00
252.000,00
200.000,00
1.000,00

110,00
56,00
34,00
1.600.000,00

392,00
182,00
126,00
200,00

18,00
700,00

100,00

36.930.000,00

2025
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800,00

800,00

3.200,00

3.200,00

4.000,00

4.000,00

20.000,00

20.000,00

800,00

800,00

3.200,00

3.200,00

100.000,00

100.000,00

660.000,00

660.000,00

4.480,00
2.080,00
1.440,00

8.000,00

11.200,00
5.200,00
3.600,00

20.000,00

2.240,00
1.040,00
720,00

4.000,00

2.800.000,00
1.300.000,00
900.000,00
800.000,00

5.800.000,00

440,00
224,00
136,00

800,00

1.568,00
728,00
504,00

2.800,00

72,00

400,00

137.090.000,00

Valor

Data: 19/10/2021

DOM/SC - Edição N° 3657

0.1.0000

0.1.0000
4.1.1.2.1.01.1.4.01.00.00 Tx de Funcionamento - Dívida Ativa - Multas e Juros

4.1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 Tx de Licença Exec. de Obras - Dívida Ativa

4.1.1.2.1.01.1.3.01.00.00 Tx de Funcionamento - Dívida Ativa

0.1.0000

0.1.0000
4.1.1.2.1.01.1.2.02.00.00 Tx de Licença Exec. de Obras - Multas e Juros

4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 Tx de Licença para Execução de Obras

18

17

0.1.0000
0.1.0001
0.1.0002
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv

15

2.800,00
1.300,00
900,00
2.000,00

0.1.0000
00.00.00 56,000
0.1.0001
01.01.01 26,000
0.1.0002
02.01.00 18,000
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros

14

560,00
260,00
180,00
5.000,00

56,000
26,000
18,000

0.1.0000
00.00.00
0.1.0001
01.01.01
0.1.0002
02.01.00
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa

13

616.000,00
286.000,00
198.000,00
200.000,00
1.000,00

48,276
22,414
15,517
13,793

0.1.0000
00.00.00
0.1.0001
01.01.01
0.1.0002
02.01.00
0.1.0029
00.00.00
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros

12

110,00
56,00
34,00
1.300.000,00

55,000
28,000
17,000

0.1.0000
00.00.00
0.1.0001
01.01.01
0.1.0002
02.01.00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

392,00
182,00
126,00
200,00

18,00
700,00

33.370.000,00

31.700.000,00
18,00
700,00

2023

2022

140

%

0.1.0000
00.00.00 56,000
392,00
0.1.0001
01.01.01 26,000
182,00
0.1.0002
02.01.00 18,000
126,00
4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas
200,00
e Juros

Aplicação

156

Recurso

0.1.0002
02.01.00 18,000
4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MONDAI

Receita

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA período 2022 à 2025

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

21/10/2021 (Quinta-feira)
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www.diariomunicipal.sc.gov.br

Código Especificação

ASSINADO DIGITALMENTE
700.000,00
-20.000,00
-20.000,00
1.000,00
1.000,00
-15.000,00
-15.000,00
85.000,00
85.000,00
5.000,00
5.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
500,00
500,00
200,00
200,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
500,00
500,00

00.00.00 100,000
00.00.00 100,000
00.00.00 100,000
00.00.00 100,000
00.00.00 100,000
00.00.00 100,000
00.00.00 100,000
00.00.00 100,000
00.00.00 100,000
00.00.00 100,000
00.00.00 100,000
00.00.00 100,000
00.00.00 100,000
00.00.00 100,000

0.1.0000
00.00.00 100,000
4.1.1.2.2.01.1.4.02.00.00 Taxa de Serv. de Máquinas - Dívida Ativa - Multas e Juros

0.1.0000
00.00.00 100,000
4.1.1.2.2.01.1.4.03.00.00 Taxa de Prevenção Contra Sinistros - Dívida Ativa - Multas e Juros
00.00.00 100,000

152

170

0.1.0000
4.1.1.2.2.01.1.2.03.00.00 Taxa de Prevenção Contra Sinistros - Multas e Juros

0.1.0030
4.1.1.2.2.01.1.2.04.00.00 Taxa de Licenciamentos Ambientais - Multas e Juros

166

167

0.1.0000
4.1.1.2.2.01.1.3.03.00.00 Taxa de Prevenção Contra Sinistros - Dívida Ativa

0.1.0030
4.1.1.2.2.01.1.3.04.00.00 Taxa de Licenciamento Ambiental - Dívida Ativa

0.1.0000
4.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00 Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros

168

169

29

500,00

2.000,00
500,00

5.000,00
2.000,00

500,00
5.000,00

500,00
500,00

5.000,00
500,00

20.000,00
5.000,00

200,00
20.000,00

500,00
200,00

100,00
500,00

100,00
100,00

5.000,00
100,00

90.000,00
5.000,00

-15.000,00
90.000,00

1.000,00
-15.000,00

-20.000,00
1.000,00

770.000,00
-20.000,00

100,00
770.000,00

800,00
100,00

100,00
800,00

2024

500,00

2.000,00
500,00

5.000,00
2.000,00

500,00
5.000,00

500,00
500,00

5.000,00
500,00

20.000,00
5.000,00

200,00
20.000,00

500,00
200,00

100,00
500,00

100,00
100,00

5.000,00
100,00

95.000,00
5.000,00

-15.000,00
95.000,00

1.000,00
-15.000,00

-20.000,00
1.000,00

850.000,00
-20.000,00

100,00
850.000,00

800,00
100,00

100,00
800,00

10.000,00
100,00

10.000,00

35.090.000,00

2025

500,00

2.000,00
500,00

5.000,00
2.000,00

500,00
5.000,00

500,00
500,00

5.000,00
500,00

20.000,00
5.000,00

200,00
20.000,00

500,00
200,00

100,00
500,00

100,00
100,00

5.000,00
100,00

100.000,00
5.000,00

-15.000,00
100.000,00

1.000,00
-15.000,00

-20.000,00
1.000,00

930.000,00
-20.000,00

100,00
930.000,00

800,00
100,00

100,00
800,00

10.000,00
100,00

10.000,00

36.930.000,00
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2.000,00

2.000,00

8.000,00

8.000,00

20.000,00

20.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

20.000,00

20.000,00

80.000,00

80.000,00

800,00

800,00

2.000,00

2.000,00

400,00

400,00

400,00

400,00

20.000,00

20.000,00

370.000,00

370.000,00

-60.000,00

-60.000,00

4.000,00

4.000,00

-80.000,00

-80.000,00

3.250.000,00

3.250.000,00

400,00

400,00

3.200,00

3.200,00

400,00

400,00

40.000,00

40.000,00

137.090.000,00

Valor

Data: 19/10/2021

DOM/SC - Edição N° 3657

0.1.0030

4.1.1.2.2.01.1.3.02.00.00 Taxa de Serv. de Máquinas - Dívida Ativa

151

0.1.0000

4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00 Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa

28

0.1.0000

4.1.1.2.2.01.1.2.02.00.00 Taxa de Serv. de Máquinas - Multas e Juros

150

0.1.0000

0.1.0000

0.1.0030

0.1.0000

0.1.0000

0.1.0000

0.1.0000

4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00 Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros

4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00 Taxa de Licenciamento Ambiental

4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS

9.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 (R) Taxa de Limpeza Pública - Imunes

4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 Taxa de Serviços de Máquinas

9.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 (R) Taxa de Limpeza Pública - Isentos

27

161

24

174

23

173

4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 Taxa de Limpeza Pública

100,00
700.000,00

00.00.00 100,000

165

22

800,00
100,00

0.1.0000
00.00.00 100,000
4.1.1.2.1.04.1.4.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros

164

0.1.0000

100,00
800,00

00.00.00 100,000

0.1.0000
4.1.1.2.1.04.1.3.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa

163

10.000,00
100,00

10.000,00

2023
33.370.000,00

2022
31.700.000,00
10.000,00
100,00

Não detalhado

10.000,00

%

0.1.0000
00.00.00 100,000
4.1.1.2.1.04.1.2.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros

Aplicação

4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal

Recurso

162

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MONDAI

Receita

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA período 2022 à 2025

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

21/10/2021 (Quinta-feira)
Página 1202
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Código Especificação

ASSINADO DIGITALMENTE
Aplicação

650.000,00
100,00
100,00
1.000,00
1.000,00
200,00
200,00
1.000,00
1.000,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
1.000,00

00.00.00 100,000
00.00.00 100,000
00.00.00 100,000
00.00.00 100,000
00.00.00 100,000
00.00.00 100,000
00.00.00 100,000
00.00.00 100,000

0.1.0016
4.1.3.2.1.00.1.1.10.02.00 Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP

0.1.0017
4.1.3.2.1.00.1.1.10.03.00 Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP

51

52

0.1.0055
4.1.3.2.1.00.1.1.10.08.00 Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura

56

57

-2.500.000,00
460.000,00

6.720.000,00
3.120.000,00
2.160.000,00
-2.400.000,00

0.1.0000
00.00.00 56,000
0.1.0001
01.00.00 26,000
0.1.0002
02.01.00 18,000
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal

0.1.0001
01.01.00 100,000
-2.400.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal450.000,00

70

2.800,00
1.300,00
900,00

56,000
26,000
18,000

73

00.00.00
01.01.00
02.01.00

337.500,00
112.500,00
5.000,00

0.1.0000
00.00.00 75,000
0.1.0001
01.01.00 25,000
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal

72

0.1.0000
0.1.0001
0.1.0002

337.500,00
112.500,00
450.000,00

0.1.0000
00.00.00 75,000
0.1.0001
01.01.00 25,000
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal

71

130

7.000.000,00
3.250.000,00
2.250.000,00
-2.500.000,00

20.000,00
12.000.000,00

0.1.0000
00.00.00 100,000
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal

2.800,00
1.300,00
900,00

345.000,00
115.000,00
5.000,00

345.000,00
115.000,00
460.000,00

20.000,00
12.500.000,00

50.000,00
20.000,00

50.000,00
20.000,00

0.1.0079
00.00.00 100,000
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal

66

1.000,00
50.000,00

1.000,00
50.000,00

00.00.00 100,000

0.1.0041
4.1.3.2.1.00.1.1.20.01.00 Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados

200,00
1.000,00

200,00
200,00

200,00
200,00

1.000,00
200,00

200,00
1.000,00

1.000,00
200,00

100,00
1.000,00

700.000,00
100,00

5.000,00
700.000,00

500,00
5.000,00

500,00

65

4.1.3.2.1.00.1.1.10.12.00 Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FMI - IR

0.1.0054
4.1.3.2.1.00.1.1.10.07.00 Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC

175

0.1.0039
4.1.3.2.1.00.1.1.10.06.00 Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC

55

0.1.0056

4.1.3.2.1.00.1.1.10.05.00 Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR

54

0.1.0044

4.1.3.2.1.00.1.1.10.01.00 Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE

50

0.1.0017

5.000,00
650.000,00

500,00
5.000,00

500,00

2023
33.370.000,00

2022
31.700.000,00

0.1.0000
00.00.00 100,000
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal

Não detalhado

31

%

30

4.1.1.2.2.01.1.4.04.00.00 Taxa de Licenciamento Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros

Recurso

0.1.0000
00.00.00 100,000
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal

171

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MONDAI

Receita

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA período 2022 à 2025

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

2024

2.800,00
1.300,00
900,00

352.500,00
117.500,00
5.000,00

352.500,00
117.500,00
470.000,00

-2.600.000,00
470.000,00

7.280.000,00
3.380.000,00
2.340.000,00
-2.600.000,00

20.000,00
13.000.000,00

50.000,00
20.000,00

1.000,00
50.000,00

200,00
1.000,00

200,00
200,00

200,00
200,00

1.000,00
200,00

200,00
1.000,00

1.000,00
200,00

100,00
1.000,00

750.000,00
100,00

5.000,00
750.000,00

500,00
5.000,00

500,00

35.090.000,00

2025

2.800,00
1.300,00
900,00

360.000,00
120.000,00
5.000,00

360.000,00
120.000,00
480.000,00

-2.700.000,00
480.000,00

7.560.000,00
3.510.000,00
2.430.000,00
-2.700.000,00

20.000,00
13.500.000,00

50.000,00
20.000,00

1.000,00
50.000,00

200,00
1.000,00

200,00
200,00

200,00
200,00

1.000,00
200,00

200,00
1.000,00

1.000,00
200,00

100,00
1.000,00

800.000,00
100,00

5.000,00
800.000,00

500,00
5.000,00

500,00

36.930.000,00
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11.200,00
5.200,00
3.600,00

20.000,00

1.395.000,00
465.000,00

1.860.000,00

1.395.000,00
465.000,00

1.860.000,00

-10.200.000,00

-10.200.000,00

28.560.000,00
13.260.000,00
9.180.000,00

51.000.000,00

80.000,00

80.000,00

200.000,00

200.000,00

4.000,00

4.000,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

4.000,00

4.000,00

800,00

800,00

4.000,00

4.000,00

400,00

400,00

2.900.000,00

2.900.000,00

20.000,00

20.000,00

2.000,00

2.000,00

137.090.000,00

Valor

Data: 19/10/2021

21/10/2021 (Quinta-feira)
DOM/SC - Edição N° 3657
Página 1203

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Código Especificação

ASSINADO DIGITALMENTE
Aplicação

9.800.000,00
4.550.000,00
3.150.000,00
-3.500.000,00
-3.500.000,00
1.200.000,00
672.000,00
312.000,00
216.000,00
-240.000,00
-240.000,00
250.000,00
140.000,00
65.000,00
45.000,00
-50.000,00
-50.000,00
5.000,00
5.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
28.800,00
28.800,00
28.800,00
28.800,00
58.800,00
58.800,00
10.000,00
10.000,00

56,000
26,000
18,000

01.01.00 100,000
56,000
26,000
18,000

01.01.00 100,000
56,000
26,000
18,000

0.1.0001
01.01.00 100,000
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
00.00.00 100,000
00.00.00 100,000
00.00.00 100,000

0.1.0039
00.00.00 100,000
4.1.7.7.0.00.1.1.03.00.00 Transferências de Pessoa Física para o Fundo Municipal do Idoso
00.00.00 100,000
00.00.00 100,000
00.00.00 100,000
00.00.00 100,000
00.00.00 100,000

4.1.7.7.0.00.1.1.01.00.00 Transferências de Pessoa Física para o FIA

103

158

109

4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00 Outras Restituicoes

0.1.0055
4.1.9.1.0.01.1.1.03.00.00 Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura

108

112

0.1.0054
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil

107

0.1.0000

0.1.0056

0.1.0041
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar

0.1.0041

0.1.0039
4.1.7.4.1.01.2.0.00.00.00 Transferências de Pessoa Jurídica para o FMI

159

0.1.0016

0.1.0000
0.1.0001
0.1.0002

0.1.0001

0.1.0000
0.1.0001
0.1.0002

0.1.0001

4.1.7.4.1.01.1.0.00.00.00 Transferências de Pessoa Jurídica para o FIA

9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal

4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal

9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal

4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal

9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal

0.1.0000
0.1.0001
0.1.0002

172

90

135

89

134

88

133

4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal

87

0.1.0000

0.1.0044

00.00.00
01.01.00
02.01.00

00.00.00
01.01.00
02.01.00

00.00.00
01.01.00
02.01.00

60.000,00
17.500.000,00

4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 Demais Transferências da União

86

74

0.1.0001
4.1.7.1.8.02.6.1.01.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP

00.00.00 100,000

-1.000,00

10.000,00

58.800,00
10.000,00

28.800,00
58.800,00

28.800,00
28.800,00

1.000,00
28.800,00

5.000,00
1.000,00

100.000,00
5.000,00

100.000,00
100.000,00

5.000,00
100.000,00

-50.000,00
5.000,00

140.000,00
65.000,00
45.000,00
-50.000,00

-250.000,00
250.000,00

700.000,00
325.000,00
225.000,00
-250.000,00

-3.700.000,00
1.250.000,00

10.360.000,00
4.810.000,00
3.330.000,00
-3.700.000,00

60.000,00
18.500.000,00

155.000,00
60.000,00

-1.000,00
155.000,00

-1.000,00

2023
33.370.000,00

2022
31.700.000,00

150.000,00
60.000,00

Não detalhado

00.00.00 100,000

%

-1.000,00
150.000,00

9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal

Recurso

01.01.00 100,000

131

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MONDAI

Receita

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA período 2022 à 2025

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

2024

10.000,00

58.800,00
10.000,00

28.800,00
58.800,00

28.800,00
28.800,00

1.000,00
28.800,00

5.000,00
1.000,00

100.000,00
5.000,00

100.000,00
100.000,00

5.000,00
100.000,00

-50.000,00
5.000,00

140.000,00
65.000,00
45.000,00
-50.000,00

-260.000,00
250.000,00

728.000,00
338.000,00
234.000,00
-260.000,00

-3.900.000,00
1.300.000,00

10.920.000,00
5.070.000,00
3.510.000,00
-3.900.000,00

65.000,00
19.500.000,00

160.000,00
65.000,00

-1.000,00
160.000,00

-1.000,00

35.090.000,00

2025

10.000,00

58.800,00
10.000,00

28.800,00
58.800,00

28.800,00
28.800,00

1.000,00
28.800,00

5.000,00
1.000,00

100.000,00
5.000,00

100.000,00
100.000,00

5.000,00
100.000,00

-50.000,00
5.000,00

140.000,00
65.000,00
45.000,00
-50.000,00

-280.000,00
250.000,00

784.000,00
364.000,00
252.000,00
-280.000,00

-4.100.000,00
1.400.000,00

11.480.000,00
5.330.000,00
3.690.000,00
-4.100.000,00

65.000,00
20.500.000,00

165.000,00
65.000,00

-1.000,00
165.000,00

-1.000,00

36.930.000,00
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40.000,00

40.000,00

235.200,00

235.200,00

115.200,00

115.200,00

115.200,00

115.200,00

4.000,00

4.000,00

20.000,00

20.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

20.000,00

20.000,00

-200.000,00

-200.000,00

560.000,00
260.000,00
180.000,00

1.000.000,00

-1.030.000,00

-1.030.000,00

2.884.000,00
1.339.000,00
927.000,00

5.150.000,00

-15.200.000,00

-15.200.000,00

42.560.000,00
19.760.000,00
13.680.000,00

76.000.000,00

250.000,00

250.000,00

630.000,00

630.000,00

-4.000,00

-4.000,00

137.090.000,00

Valor

Data: 19/10/2021

21/10/2021 (Quinta-feira)
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Código Especificação

ASSINADO DIGITALMENTE
200.000,00

14.000,00
200,00
200,00
700,00
700,00
100,00
100,00

200.000,00

00.00.00 100,000
00.00.00 100,000

0.1.0000
00.00.00 100,000
4.2.3.0.0.07.1.4.01.00.00 Amortiz. de Emp. Casa Própria - Dívida Ativa - Multas e Juros
00.00.00 100,000

4.2.3.0.0.07.1.3.01.00.00 Amortiz. de Emp. Casa Própria - Dívida Ativa

148

149

4.1.3.2.1.00.1.1.04.02.00 Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF

0.1.0040
4.1.3.2.1.00.1.1.04.03.00 Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família

301

302

0.1.0049

312

309

0.1.0045
4.1.7.1.8.04.1.1.06.00.00 Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF

0.1.0042
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00 Proteção Social Especial - Ação Continuada Abrigo

308

311

0.1.0040
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00 Serviço de Convivência/Fortalecimento de Vínculos

307

0.1.0045
4.1.7.1.8.04.1.1.05.00.00 Indice Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF- Equip

0.1.0048
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00 Programa de Atenção Integral a Família - PAIF

310

0.1.0051
4.1.3.2.1.00.1.1.04.05.00 Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FF Estadual

304

0.1.0051
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00 Indice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF

4.1.3.2.1.00.1.1.04.04.00 Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo

303

0.1.0045

4.1.3.2.1.00.1.1.04.01.00 Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FMAS
0.1.0000

0.1.0000

300

Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE MONDAI

0.1.0000
4.2.3.0.0.07.1.2.01.00.00 Amortiz. de Emp. Casa Própria - Multas e Juros

147
0.1.0000

4.2.3.0.0.07.1.1.01.00.00 Amortização de Empréstimos Casa Própria

120

200,00
200,00
200,00
100,00
100,00
400,00
400,00
100,00
100,00
45.000,00
45.000,00
37.000,00
37.000,00
30.000,00
30.000,00
17.000,00
17.000,00
13.000,00
13.000,00
2.000,00
2.000,00

00.00.00 100,000
00.00.00 100,000
00.00.00 100,000
00.00.00 100,000
00.00.00 100,000
00.00.00 100,000
00.00.00 100,000
00.00.00 100,000
00.00.00 100,000
00.00.00 100,000
00.00.00 100,000

200,00

100,00

500,00
14.000,00

00.00.00 100,000

0.1.0000

1.000,00
500,00

116

2.000,00

13.000,00
2.000,00

17.000,00
13.000,00

30.000,00
17.000,00

37.000,00
30.000,00

45.000,00
37.000,00

100,00
45.000,00

400,00
100,00

100,00
400,00

200,00
100,00

200,00
200,00

200,00

700,00
100,00

200,00
700,00

14.000,00
200,00

500,00
14.000,00

1.000,00
500,00

100,00
1.000,00

3.700,00
100,00

3.700,00

00.00.00 100,000

0.1.0000
4.1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 Outras Receitas - D.A. Não-Tributária - Multas e Juros

115

3.700,00

2023
33.370.000,00

2022
31.700.000,00

100,00
1.000,00

0.1.0000
4.1.9.9.0.99.1.3.01.00.00 Outras Receitas - D.A. Não-Tributária - Principal

Não detalhado

00.00.00 100,000

4.1.9.9.0.99.1.2.01.00.00 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros

154

%

3.700,00
100,00

Aplicação

00.00.00 100,000

4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal
0.1.0000

Recurso

153

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MONDAI

Receita

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA período 2022 à 2025

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

2024

2.000,00

13.000,00
2.000,00

17.000,00
13.000,00

30.000,00
17.000,00

37.000,00
30.000,00

45.000,00
37.000,00

100,00
45.000,00

400,00
100,00

100,00
400,00

200,00
100,00

200,00
200,00

200,00

200.000,00

100,00

700,00
100,00

200,00
700,00

14.000,00
200,00

500,00
14.000,00

1.000,00
500,00

100,00
1.000,00

3.700,00
100,00

3.700,00

35.090.000,00

2025

2.000,00

13.000,00
2.000,00

17.000,00
13.000,00

30.000,00
17.000,00

37.000,00
30.000,00

45.000,00
37.000,00

100,00
45.000,00

400,00
100,00

100,00
400,00

200,00
100,00

200,00
200,00

200,00

200.000,00

100,00

700,00
100,00

200,00
700,00

14.000,00
200,00

500,00
14.000,00

1.000,00
500,00

100,00
1.000,00

3.700,00
100,00

3.700,00

36.930.000,00
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8.000,00

8.000,00

52.000,00

52.000,00

68.000,00

68.000,00

120.000,00

120.000,00

148.000,00

148.000,00

180.000,00

180.000,00

400,00

400,00

1.600,00

1.600,00

400,00

400,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800.000,00

400,00

400,00

2.800,00

2.800,00

800,00

800,00

56.000,00

56.000,00

2.000,00

2.000,00

4.000,00

4.000,00

400,00

400,00

14.800,00

14.800,00

137.090.000,00

Valor

Data: 19/10/2021

21/10/2021 (Quinta-feira)
DOM/SC - Edição N° 3657
Página 1205

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Código Especificação

ASSINADO DIGITALMENTE
Aplicação

0.1.0020
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00 Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação

41

0.1.0011
4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00 Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte

0.1.0005
4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.00 Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. de Outros - MDE

43

44

0.1.0012
4.1.3.2.1.00.1.1.20.01.00 Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados

58

9.350.000,00

8.650.000,00

150.000,00
7.500.000,00
6.000.000,00
1.500.000,00

01.01.03 100,000
80,000
20,000

101

94

4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00 Transferencias de Recursos do FUNDEB

4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00 Transf. Estado Programa Educação - Medio

0.1.0018
0.1.0019

0.1.0006

0.1.0005

01.02.01
01.02.03

60.000,00
150.000,00

01.01.01 100,000

93

80.000,00
60.000,00

01.01.01 100,000

80

0.1.0011
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 Transf. Estado Progrrama Educação - Fundamental

50.000,00
80.000,00

0.1.0012
00.00.00 100,000
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental

78

70.000,00
27.000,00

00.00.00 100,000

27.000,00
50.000,00

700.000,00
70.000,00

01.01.00 100,000

00.00.00 100,000

100,00
700.000,00

00.00.00 100,000

0.1.0012
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Creche

100,00
100,00

00.00.00 100,000

77

500,00
100,00

01.01.01 100,000

0.1.0012
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Pré-Escolar

100,00
500,00

01.01.01 100,000

0.1.0008
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Fundamental

200,00
100,00

01.01.00 100,000

76

2.000,00
200,00

01.00.00 100,000

4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00 Transferências do Salário-Educação

10.000,00
2.000,00

00.00.00 100,000

10.000,00

25.000,00

25.000,00

00.00.00 100,000

6.520.000,00
1.630.000,00

150.000,00
8.150.000,00

60.000,00
150.000,00

80.000,00
60.000,00

50.000,00
80.000,00

27.000,00
50.000,00

70.000,00
27.000,00

750.000,00
70.000,00

100,00
750.000,00

100,00
100,00

500,00
100,00

100,00
500,00

200,00
100,00

2.000,00
200,00

10.000,00
2.000,00

10.000,00

25.000,00
25.000,00

25.000,00
25.000,00

5.000,00
25.000,00

5.000,00

00.00.00 100,000

5.000,00

2023
200.000,00

2022
200.000,00
5.000,00
25.000,00

Não detalhado

00.00.00 100,000

%

75

0.1.0000

4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Outros

53

0.1.0075

4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00 Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE

42

0.1.0008

4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB

40

Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI

0.1.0048
4.2.4.2.8.10.9.1.04.00.00 Outras Transf. Conv. Estados - Invest. Prot. Soc. Básica

323
0.1.0048

4.1.7.2.8.99.1.1.12.00.00 Proteção Social Básica - Custeio

0.1.0048

4.1.7.2.8.99.1.1.11.00.00 Proteção Social Especial - Ação Cont. Beneficios Eventuais

Recurso

322

321

Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE MONDAI

Receita

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA período 2022 à 2025

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

2024

7.080.000,00
1.770.000,00

150.000,00
8.850.000,00

60.000,00
150.000,00

80.000,00
60.000,00

50.000,00
80.000,00

27.000,00
50.000,00

70.000,00
27.000,00

800.000,00
70.000,00

100,00
800.000,00

100,00
100,00

500,00
100,00

100,00
500,00

200,00
100,00

2.000,00
200,00

10.000,00
2.000,00

10.000,00

10.100.000,00

25.000,00

25.000,00
25.000,00

5.000,00
25.000,00

5.000,00

200.000,00

2025

7.656.000,00
1.914.000,00

170.000,00
9.570.000,00

70.000,00
170.000,00

80.000,00
70.000,00

50.000,00
80.000,00

27.000,00
50.000,00

70.000,00
27.000,00

850.000,00
70.000,00

100,00
850.000,00

100,00
100,00

500,00
100,00

100,00
500,00

200,00
100,00

2.000,00
200,00

10.000,00
2.000,00

10.000,00

10.900.000,00

25.000,00

25.000,00
25.000,00

5.000,00
25.000,00

5.000,00

200.000,00
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27.256.000,00
6.814.000,00

34.070.000,00

620.000,00

620.000,00

250.000,00

250.000,00

320.000,00

320.000,00

200.000,00

200.000,00

108.000,00

108.000,00

280.000,00

280.000,00

3.100.000,00

3.100.000,00

400,00

400,00

400,00

400,00

2.000,00

2.000,00

400,00

400,00

800,00

800,00

8.000,00

8.000,00

40.000,00

40.000,00

39.000.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

20.000,00

20.000,00

800.000,00

Valor

Data: 19/10/2021

21/10/2021 (Quinta-feira)
DOM/SC - Edição N° 3657
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Código Especificação

ASSINADO DIGITALMENTE
1.500,00
200,00
200,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
1.700,00
1.700,00
200,00
200,00
100,00
100,00
525.000,00
525.000,00
180.000,00
180.000,00
155.000,00

0.1.0057
02.04.00 100,000
4.1.1.2.1.01.1.4.04.00.00 Tx de Fisc. de Vig. Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros

0.1.0057
02.01.00 100,000
4.1.3.2.1.00.1.1.03.01.00 Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção Básica Federal
02.04.00 100,000
02.01.00 100,000
02.04.00 100,000
02.01.00 100,000
02.04.00 100,000
02.04.00 100,000
02.04.00 100,000

203

204

0.1.0088
4.1.3.2.1.00.1.1.03.07.00 Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual

0.1.0068
4.1.3.2.1.00.1.1.03.12.00 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Taxa Alvara Sanitár

0.1.0057
4.1.3.2.1.00.1.1.03.20.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS - Estadual

210

215

271

155.000,00
950.000,00
950.000,00
96.000,00
96.000,00
336.000,00

02.04.00 100,000

4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00 Incentivo Financeiro da APS - Desempenho

0.1.0084
4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00 Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada

0.1.0059
02.04.00 100,000
4.1.7.1.8.03.1.1.19.00.00 Programa de Informatização das Unidades Básicas de Saúde

0.1.0060
02.04.00 100,000
4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 Incentivo Financeiro Federal aos Centros de Atenção Psicossocial

236

237

272

259

24.000,00
54.000,00
54.000,00
12.000,00
12.000,00
70.000,00

0.1.0066
02.04.00 100,000
4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00 Assistência Financeira Complementar aos Municípios para Agentes de Combate às Endemias

0.1.0066
02.04.00 100,000
4.1.7.1.8.03.3.1.03.00.00 Incentivo Financeiro aos Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária

0.1.0066
02.04.00 100,000
4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde

265

266

267

269

70.000,00

170.000,00
24.000,00

0.1.0073
02.04.00 100,000
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 Incentivo Financeiro aos Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas

261

02.04.00 100,000

234.000,00
170.000,00

0.1.0065
02.04.00 100,000
4.1.7.1.8.03.2.1.03.00.00 Procedimentos de Média e Alta Complexidade (Contratualização APAE)

260

75.000,00

12.000,00
75.000,00

54.000,00
12.000,00

24.000,00
54.000,00

175.000,00
24.000,00

245.000,00
175.000,00

340.000,00
245.000,00

100.000,00
340.000,00

1.000.000,00
100.000,00

160.000,00
1.000.000,00

190.000,00
160.000,00

575.000,00
190.000,00

100,00
575.000,00

200,00
100,00

1.700,00
200,00

3.000,00
1.700,00

5.000,00
3.000,00

200,00
5.000,00

1.500,00
200,00

300,00
1.500,00

52.000,00
300,00

52.000,00

2024

80.000,00

12.000,00
80.000,00

54.000,00
12.000,00

24.000,00
54.000,00

180.000,00
24.000,00

250.000,00
180.000,00

350.000,00
250.000,00

105.000,00
350.000,00

1.050.000,00
105.000,00

165.000,00
1.050.000,00

200.000,00
165.000,00

625.000,00
200.000,00

100,00
625.000,00

200,00
100,00

1.700,00
200,00

3.000,00
1.700,00

5.000,00
3.000,00

200,00
5.000,00

1.500,00
200,00

300,00
1.500,00

54.000,00
300,00

54.000,00

3.710.000,00

2025

85.000,00

12.000,00
85.000,00

54.000,00
12.000,00

24.000,00
54.000,00

185.000,00
24.000,00

255.000,00
185.000,00

360.000,00
255.000,00

110.000,00
360.000,00

1.100.000,00
110.000,00

170.000,00
1.100.000,00

210.000,00
170.000,00

675.000,00
210.000,00

100,00
675.000,00

200,00
100,00

1.700,00
200,00

3.000,00
1.700,00

5.000,00
3.000,00

200,00
5.000,00

1.500,00
200,00

300,00
1.500,00

56.000,00
300,00

56.000,00

3.920.000,00
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310.000,00

310.000,00

48.000,00

48.000,00

216.000,00

216.000,00

96.000,00

96.000,00

710.000,00

710.000,00

984.000,00

984.000,00

1.386.000,00

1.386.000,00

411.000,00

411.000,00

4.100.000,00

4.100.000,00

650.000,00

650.000,00

780.000,00

780.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

400,00

400,00

800,00

800,00

6.800,00

6.800,00

12.000,00

12.000,00

20.000,00

20.000,00

800,00

800,00

6.000,00

6.000,00

1.200,00

1.200,00

210.000,00

210.000,00

14.510.000,00

Valor

Data: 19/10/2021

DOM/SC - Edição N° 3657

0.1.0067

336.000,00
234.000,00

02.04.00 100,000

0.1.0070
4.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00 Procedimentos de Média e Alta Complexidade MAC

0.1.0072

4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00 Incentivo para Ações Estratégicas

235

0.1.0064

4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 Agentes Comunitários de Saúde - ACS

232

0.1.0078

0.1.0064
4.1.3.2.1.00.1.1.03.03.00 Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Municipio

206

0.1.0057

4.1.1.2.1.01.1.3.04.00.00 Tx de Fisc. de Vig. Sanitária - Dívida Ativa

48.000,00

2023
3.530.000,00

2022
3.350.000,00

202

Não detalhado

300,00
1.500,00

%

02.00.00 100,000

4.1.1.2.1.01.1.2.04.00.00 Tx de Fisc. de Vig. Sanitária - Multas e Juros

201

Aplicação

48.000,00
300,00

0.1.0057

Recurso

02.01.00 100,000

4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária

200

Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONDAI

Receita

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA período 2022 à 2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

21/10/2021 (Quinta-feira)
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ASSINADO DIGITALMENTE
Código Especificação

4.1.7.3.8.01.1.1.01.00.00 Outras Transferências dos Municípios - SUS

________________________________
VALDIR RUBERT
Prefeito Municipal

Mondaí, 19 de outubro de 2021

270
0.1.0086

0.1.0076

46.450.000,00

43.900.000,00

Total geral:

36.000,00

34.000,00

40.000,00
36.000,00

02.06.00 100,000

255

85.000,00
40.000,00
40.000,00
34.000,00

80.000,00
40.000,00

0.1.0078
02.04.00 100,000
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00 Incentivo estadual para ações e serviços de Atenção a Saúde Bucal - Proteses Dentárias

253

40.000,00
85.000,00

65.000,00
40.000,00

250.000,00
65.000,00

250.000,00

02.04.00 100,000

40.000,00
80.000,00

0.1.0085
02.04.00 100,000
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 Incentivo Financeiro Estadual aos Centros de Atenção Psicossocial

0.1.0069

4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 Incentivo Estadual à Atenção Básica - NASF

230.000,00

2023
3.530.000,00

2022
3.350.000,00

252

Não detalhado

60.000,00
40.000,00

%

02.04.00 100,000

4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 Farmácia Básica Municipal - RV - Estado

251

Aplicação

230.000,00
60.000,00

0.1.0068

Recurso

02.04.00 100,000

4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 Atenção Básica - RV - Estado

250

Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONDAI

Receita

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA período 2022 à 2025

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

2024

49.100.000,00

34.000,00

40.000,00
34.000,00

90.000,00
40.000,00

40.000,00
90.000,00

70.000,00
40.000,00

275.000,00
70.000,00

275.000,00

3.710.000,00

2025

51.950.000,00

52.000,00

50.000,00
52.000,00

95.000,00
50.000,00

40.000,00
95.000,00

75.000,00
40.000,00

300.000,00
75.000,00

300.000,00

3.920.000,00
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191.400.000,00

156.000,00

156.000,00

170.000,00

170.000,00

350.000,00

350.000,00

160.000,00

160.000,00

270.000,00

270.000,00

1.055.000,00

1.055.000,00

14.510.000,00

Valor

Data: 19/10/2021

21/10/2021 (Quinta-feira)
DOM/SC - Edição N° 3657
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/

Produto (UN)

ASSINADO DIGITALMENTE

02.00 - GABINETE DO PREFEITO

A

A

A

Unidade: 02.04 - Assessoria de Imprensa e Divulgação Oficial
40 2.060 - Assessoria de Imprensa e Comunicação Oficial
Manutenção(ano)

Unidade: 02.05 - Assessoria de Gestão Administrativa
25 2.040 - Assessoria de Gestão Administrativa
Manutenção(ano)

Unidade: 02.06 - Fundo Municipal da Defesa Civil
22 2.090 - Defesa Civil - Resposta aos Desastres
Manutenção(ano)

9 22.661.1130

9 22.661.1130

010000

010029

4.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00

010000

010000

4.0.00.00.00.00.00.00

4.0.00.00.00.00.00.00

010000

010000

010000

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

010000

010000

4.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

010000

010000

4.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

010000

010000

4.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

010000

010000

3.0.00.00.00.00.00.00

4.0.00.00.00.00.00.00

Recurso

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

Aplicação

50.000,00

100.000,00

100.000,00
50.000,00

470.000,00
60.000,00

5.000,00

5.000,00
440.000,00
30.000,00

330.000,00
325.000,00

800.000,00

60.000,00
60.000,00

270.000,00
270.000,00

310.000,00
305.000,00

750.000,00

45.000,00
45.000,00

250.000,00
250.000,00

300.000,00
300.000,00

5.000,00

5.000,00
280.000,00
280.000,00

265.000,00
260.000,00

5.000,00

5.000,00
245.000,00
240.000,00

345.000,00
340.000,00

5.000,00

5.000,00
320.000,00
315.000,00

705.000,00

710.000,00
0,00

1.950.000,00

20.400.000,00

Projeção 2023

655.000,00

760.000,00
100.000,00

1.900.000,00

19.480.000,00

LDO 2022

50.000,00

100.000,00

450.000,00
40.000,00

5.000,00

350.000,00
345.000,00

800.000,00

60.000,00
60.000,00

290.000,00
290.000,00

320.000,00
320.000,00

5.000,00

275.000,00
270.000,00

5.000,00

355.000,00
350.000,00

5.000,00

745.000,00

750.000,00
0,00

2.050.000,00

21.480.000,00

Projeção 2024

DOM/SC - Edição N° 3657

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

P

A

Unidade: 03.02 - Depto do Comércio, Indústria e Serviços
515 2.375 - Implantação Centro Desenvolvimento Tecnológico
Manutenção(UN)

9 22.661.1130

3 06.182.1020

3 04.122.1020

3 04.131.1020

3 04.124.1020

3 04.122.1020

3 04.122.1020

3 04.122.1020

Conta Despesa

Página: 1/12
Data: 19/10/2021

LEI Nº 3.746, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021 - ANEXOS

520 1.180 - Incentivos a Expansão Comercial e Industrial
Empreendimento Beneficiado(Emb)

A

Unidade: 03.01 - Assessoria de Planejamento e Orçamento
510 2.370 - Planejamento e Desenvolvimento Econômico
Manutenção(ano)

03.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO

A

Unidade: 02.03 - Coordenação de Controle Interno
30 2.050 - Coordenação do Sistema de Controle Interno
Manutenção(ano)

Órgão:

A

A

P

Tipo Local. Func.Progr.

Unidade: 02.02 - Procuradoria Geral do Município
20 2.030 - Procuradoria Geral do Município
Manutenção(ano)

10 2.020 - Atividades Gabinete Prefeito
Manutenção(ano)

Unidade: 02.01 - Gabinete do Prefeito
8 1.002 - Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito
Veículo(4)

Órgão:

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MONDAI

Priori. Ação

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)

Relação de Despesas - Planejadas

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

21/10/2021 (Quinta-feira)
Página 1209

Publicação Nº 3358231

www.diariomunicipal.sc.gov.br

/

Produto (UN)

ASSINADO DIGITALMENTE

04.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

A

A

1 08.243.1060

1 08.241.1050

010039
010039

3.0.00.00.00.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00.00

010041

4.0.00.00.00.00.00.00

010000

010041

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

010000

010000

4.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00

010000

3.0.00.00.00.00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

56.000,00
50.000,00

56.000,00
50.000,00

50.000,00

50.000,00

120.000,00
14.000,00

52.000,00

52.000,00

120.000,00
14.000,00

8.000,00

5.000,00

5.000,00
8.000,00

290.000,00
175.000,00

280.000,00
165.000,00
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50.000,00

56.000,00

120.000,00
14.000,00

50.000,00

52.000,00

8.000,00

5.000,00

300.000,00
185.000,00

5.000,00

280.000,00
275.000,00

900.000,00

140.000,00

20.000,00

800.000,00

20.000,00

2.580.000,00
1.600.000,00

2.580.000,00

100.000,00

10.000,00

450.000,00
150.000,00

800.000,00

21.480.000,00

Projeção 2024

Data: 19/10/2021

DOM/SC - Edição N° 3657

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

Unidade: 05.03 - Fundo Munic. para Infância e Adolescência
174 2.182 - Proteção a Criança em Situação de Risco
Manutenção(ano)

175 2.115 - Proteção Social Básica ao Idoso / FMI
Idoso Assistido(I-D)

1 08.241.1050

A

Unidade: 05.02 - Fundo Municipal de Assistência ao Idoso
173 2.113 - Promoção da Política Municipal de Apoio a Pessoa Idosa
Manutenção(ano)

00.00.00

5.000,00
010000

4.0.00.00.00.00.00.00

00.00.00

5.000,00

010000

3.0.00.00.00.00.00.00

A

1 08.243.1060

260.000,00
255.000,00

870.000,00

130.000,00

20.000,00

20.000,00
120.000,00

760.000,00

20.000,00

20.000,00
700.000,00

2.340.000,00
1.410.000,00

2.340.000,00
2.170.000,00
1.310.000,00

2.170.000,00

100.000,00

100.000,00

240.000,00
235.000,00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

10.000,00

470.000,00
150.000,00

800.000,00

20.400.000,00

Projeção 2023

10.000,00

440.000,00
150.000,00

750.000,00

19.480.000,00

LDO 2022

840.000,00

010000

010000

4.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00

010000

010000

4.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00

010000

3.0.00.00.00.00.00.00

010029

3.0.00.00.00.00.00.00

00.00.00

00.00.00

Aplicação

05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4 04.123.1040

4 04.123.1040

4 04.122.1030

010000

010000

Recurso

3.0.00.00.00.00.00.00

4.0.00.00.00.00.00.00

Conta Despesa

Unidade: 05.01 - Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social
171 2.165 - Proteção Social a Criança e Adolescente - CT
Manutenção(ano)

A

80 2.100 - Contribuições e Auxílios à Entidades Municipalistas
Entidade(Ent)

Órgão:

A

A

A

70 2.080 - Gerência de Administração Financeira
Manutenção(ano)

Unidade: 04.05 - Departamento de Material e Patrimônio
50 2.070 - Gerência de Administração Geral
Manutenção(ano)

Órgão:

530 2.380 - Atividades de Desenvolvimento Tecnológico
Manutenção(ano)
9 22.661.1130

Tipo Local. Func.Progr.

03.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO

Unidade: 03.02 - Depto do Comércio, Indústria e Serviços

Órgão:

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MONDAI

Priori. Ação

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)

Relação de Despesas - Planejadas
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/

Produto (UN)

ASSINADO DIGITALMENTE

05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

P

A

A

640 2.420 - Manutenção Atividades de Promoção Rural
Manutenção(ano)

12 20.608.1210

12 20.608.1210

12 20.608.1210

7 23.695.1160

7 23.695.1160

7 23.695.1160

7 27.812.1150

7 27.812.1150

010000
010000

4.0.00.00.00.00.00.00

010000

010000

3.0.00.00.00.00.00.00

4.0.00.00.00.00.00.00

4.0.00.00.00.00.00.00

010000

010000

4.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00

010000

010000

4.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00

010000

010000

4.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

010000

010000

4.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00

010000

010000

4.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

010000

010000

Recurso

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

Conta Despesa

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

Aplicação

1.490.000,00
10.000,00

10.000,00

30.000,00

3.390.000,00
50.000,00

3.450.000,00

1.390.000,00

40.000,00

3.190.000,00
50.000,00

3.250.000,00

400.000,00

10.000,00

10.000,00
0,00

130.000,00

50.000,00

50.000,00
130.000,00

600.000,00
10.000,00

100.000,00

100.000,00
200.000,00
10.000,00

50.000,00

5.000,00

5.000,00
50.000,00

900.000,00
745.000,00

850.000,00
695.000,00

1.500.000,00

100.000,00

100.000,00
1.050.000,00

20.000,00

200.000,00
80.000,00

870.000,00

20.400.000,00

Projeção 2023

20.000,00

200.000,00
80.000,00

840.000,00

19.480.000,00

LDO 2022
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10.000,00

1.590.000,00

20.000,00

3.590.000,00
50.000,00

3.650.000,00

0,00

10.000,00

130.000,00

50.000,00

200.000,00
10.000,00

100.000,00

50.000,00

5.000,00

950.000,00
795.000,00

1.150.000,00

100.000,00

20.000,00

200.000,00
80.000,00

900.000,00

21.480.000,00

Projeção 2024

Data: 19/10/2021

DOM/SC - Edição N° 3657

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

P

610 1.240 - Implantação Patrulha Agrícola
Máquinas(Maq)

Unidade: 08.01 - Departamento de Agricultura
590 1.220 - Aquisição de Veículo para Secretaria da Agricultura
Veículo(Vei)
P

A

435 2.325 - Promoção Festa da Fruta
Manutenção(ano)

08.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

A

P

P

A

430 2.320 - Promoção do Turismo
Manutenção(ano)

Unidade: 07.03 - Departamento de Turismo e Lazer
425 1.110 - Construção/Adaptação Centros de Eventos/Pavilhões
Multi Uso
Obra(Obr)

410 1.130 - Construção/Adaptação de Praças/Centros Esportivos e
Recreativos
Obra(Obr)

Órgão:

10 16.482.1200

5 16.482.1200

Tipo Local. Func.Progr.

07.00 - SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER

Unidade: 07.01 - Departamento de Esportes
390 2.310 - Atividades Desportivas
Manutenção(ano)

Órgão:

550 1.190 - Promoção da Política Municipal de Habitação
Habitações edificadas(Hab)

Unidade: 05.04 - Fundo Municipal de Habitação
176 2.176 - Coordenadoria de Habitação de Interesse Social
Manutenção(ano)

Órgão:

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MONDAI

Priori. Ação

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)

Relação de Despesas - Planejadas
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/

Produto (UN)

ASSINADO DIGITALMENTE

08.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

A

A

A

12 18.541.1210

12 20.609.1210

12 20.608.1210

Tipo Local. Func.Progr.

A

780 2.490 - Manutenção dos Serviços Urbanos
Manutenção(ano)

A

P

16 26.782.1260

16 26.782.1260

16 26.782.1260

15 15.452.1250

14 15.451.1230

14 15.451.1230

14 15.451.1230

010044

4.0.00.00.00.00.00.00

010000
010079
010000

3.0.00.00.00.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00.00

010000
3.0.00.00.00.00.00.00

4.0.00.00.00.00.00.00

010000

010000

4.0.00.00.00.00.00.00

4.0.00.00.00.00.00.00

010000

010000

3.0.00.00.00.00.00.00

4.0.00.00.00.00.00.00

010000

010016

4.0.00.00.00.00.00.00

4.0.00.00.00.00.00.00

010000

010000

4.0.00.00.00.00.00.00

4.0.00.00.00.00.00.00

010000

010000

4.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

010000

010000

Recurso

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

Conta Despesa

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

Aplicação

10.000,00

3.490.000,00
50.000,00
10.000,00

50.000,00
10.000,00

50.000,00
3.290.000,00

50.000,00

3.650.000,00
50.000,00

10.000,00
3.450.000,00
50.000,00

1.290.000,00

100.000,00
1.190.000,00

100.000,00

0,00

5.100,00
155.200,00

5.100,00
150.200,00
20.000,00

1.750.000,00
189.700,00

1.620.000,00
144.700,00

7.510.000,00

10.000,00

10.000,00
7.030.000,00

60.000,00
50.000,00

5.000,00

5.000,00
60.000,00
50.000,00

205.000,00

3.390.000,00
1.600.000,00

3.450.000,00

20.400.000,00

Projeção 2023

195.000,00

3.190.000,00
1.500.000,00

3.250.000,00

19.480.000,00

LDO 2022
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10.000,00

50.000,00

3.890.000,00

50.000,00

4.050.000,00
50.000,00

10.000,00

1.390.000,00

100.000,00

0,00

160.200,00

5.100,00

2.020.000,00
354.700,00

8.330.000,00

10.000,00

60.000,00
50.000,00

5.000,00

215.000,00

3.590.000,00
1.700.000,00

3.650.000,00

21.480.000,00

Projeção 2024

Data: 19/10/2021

DOM/SC - Edição N° 3657

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

830 2.510 - Manutenção dos Serviços Viários
Manutenção(ano)

815 1.440 - Construção de Pontes e Pontilhões
Obra(Obr)

P

P

740 1.430 - Obras de Infra-estrutura Urbana
Obra(Obr)

Unidade: 09.02 - Departamento de Obras e Serviços Viários
805 1.335 - Aquisição de Máquinas e Veículos para o Setor de
Transportes
Máquinas(Maq)

P

710 1.275 - Implantação Infraestrutura para Rua Coberta
Obra(UN)

P

09.00 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 09.01 - Departamento de Urbanismo
700 1.270 - Obras de Pavimentação Asfáltica e Calçamento de Vias
Públicas
Metros Quadrados(M2)

Órgão:

Unidade: 08.02 - Departamento do Meio Ambiente
685 2.455 - Atividades do Programa de Gestão Ambiental
Convênios Firmados(CV)

670 2.450 - Sistema de Inspeção Animal
Manutenção(ano)

Unidade: 08.01 - Departamento de Agricultura
650 2.430 - Manutenção Política de Incentivos à Produção Agrícola
Manutenção(ano)

Órgão:

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MONDAI

Priori. Ação

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)

Relação de Despesas - Planejadas

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

21/10/2021 (Quinta-feira)
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/

Produto (UN)

ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo Local. Func.Progr.

A
A

770 2.480 - Serviços de Recolha de Lixo
Manutenção(ano)

785 2.475 - Manutenção Corpo de Bombeiros
Manutenção(ano)

A

6 13.392.1145

13 17.511.1220

13 17.511.1220

13 17.511.1220

15 06.181.1250

15 15.452.1250

15 15.452.1250

15 15.452.1250

15 06.181.1250

010055
010056
010000

3.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00.00

010000

4.0.00.00.00.00.00.00

010000
010000

4.0.00.00.00.00.00.00

010000

010000

3.0.00.00.00.00.00.00

4.0.00.00.00.00.00.00

4.0.00.00.00.00.00.00

010000

010030

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

010000

3.0.00.00.00.00.00.00

010000

010017

3.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00

010000

3.0.00.00.00.00.00.00

010017

010054

3.0.00.00.00.00.00.00

4.0.00.00.00.00.00.00

010000

Recurso

3.0.00.00.00.00.00.00

Conta Despesa

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

02.01.00

00.00.00

02.01.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

Aplicação

29.000,00
59.000,00
5.000,00

29.000,00
59.000,00
5.000,00

10.000,00

20.000,00

400.000,00
395.000,00
5.000,00

5.000,00

400.000,00

50.000,00

100.000,00

360.000,00
355.000,00

360.000,00

50.000,00

100.000,00

250.000,00
100.000,00

91.500,00

86.500,00

250.000,00
100.000,00

123.500,00

93.500,00

700.000,00

551.000,00

501.000,00
650.000,00

9.000,00

9.000,00

150.000,00

29.000,00

29.000,00

150.000,00

1.860.000,00
103.000,00

7.510.000,00

20.400.000,00

Projeção 2023

1.710.000,00
78.000,00

7.030.000,00

19.480.000,00

LDO 2022
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5.000,00

440.000,00
435.000,00

440.000,00

50.000,00

100.000,00

250.000,00
100.000,00

10.000,00

96.500,00

143.500,00

750.000,00

601.000,00

9.000,00

150.000,00

5.000,00

59.000,00

29.000,00

29.000,00

2.010.000,00
128.000,00

8.330.000,00

21.480.000,00

Projeção 2024

Data: 19/10/2021

DOM/SC - Edição N° 3657

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

Unidade: 11.01 - Departamento de Cultura
372 2.305 - Manutenção Atividades Culturais
Manutenção(ano)

11.00 - SECRETARIA DE CULTURA

P

630 1.260 - Implantação/Adaptações de Estações de Captação e
Tratamento de Água
Obra(Obr)

Órgão:

P

620 1.250 - Ampliação Abastecimento de Água Potável para
Comunidades Rurais
Famílias Beneficiadas(FaB)

A

A

760 2.470 - Manutenção da Iluminação Pública
Manutenção(ano)

Unidade: 09.04 - Departamento de Água e Esgoto
615 2.440 - Manutenção Sistemas de Abastecimento de Água
Manutenção(ano)

P

750 1.320 - Expansão do Sistema de Iluminação Pública
Obra(Obr)

A

09.00 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 09.03 - Departamento de Serviços Públicos
745 2.465 - Atividades de Segurança Pública
Manutenção(ano)

Órgão:

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MONDAI

Priori. Ação

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)

Relação de Despesas - Planejadas

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022
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/

Produto (UN)

ASSINADO DIGITALMENTE

15.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

5 08.244.1050

5 08.244.1050

010000
010048
010000
010048

3.0.00.00.00.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00.00

010045
3.0.00.00.00.00.00.00

010045
4.0.00.00.00.00.00.00

010000

4.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

010042

3.0.00.00.00.00.00.00

010000

010040

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

010000

3.0.00.00.00.00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

744.900,00
25.100,00
5.000,00
25.000,00

25.100,00
5.000,00
25.000,00

13.000,00
694.900,00

17.100,00
13.000,00

5.000,00

5.000,00

17.100,00

37.000,00

37.000,00

835.000,00
4.900,00

45.200,00

45.200,00

785.000,00
4.900,00

560.000,00
472.800,00

490.000,00
402.800,00

1.850.000,00

1.850.000,00

30.000,00
30.000,00

30.000,00
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25.000,00

5.000,00

25.100,00

794.900,00

13.000,00

17.100,00

885.000,00
4.900,00

5.000,00

37.000,00

45.200,00

580.000,00
492.800,00

1.950.000,00

1.950.000,00

30.000,00
30.000,00

30.000,00

150.000,00

360.000,00

250.000,00

490.000,00

1.550.000,00
300.000,00

1.550.000,00

21.480.000,00

Projeção 2024

Data: 19/10/2021

DOM/SC - Edição N° 3657

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

A

A

Unidade: 10.04 - Gestão Descentralizada do SUAS
146 2.145 - Gestão Descentralizada do Bolsa Família
Manutenção(ano)

161 2.160 - Assistência Social Geral
Manutenção(ano)

A

Unidade: 10.03 - Serviços de Proteção Social Básica
156 2.155 - Programa de Atenção Integral à Família - PAIF
Manutenção(ano)

10.00 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
5 08.244.1050

00.00.00

30.000,00
30.000,00

30.000,00

150.000,00

360.000,00

300.000,00
750.000,00

300.000,00

460.000,00

1.550.000,00
280.000,00

1.550.000,00

20.400.000,00

Projeção 2023

350.000,00

440.000,00

2.100.000,00
260.000,00

2.100.000,00

19.480.000,00

LDO 2022

1.700.000,00

010000

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

Aplicação

1.700.000,00

9.0.00.00.00.00.00.00

010000

010000

4.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00

010000

010000

010000

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

Recurso

Órgão:

17 99.999.9999

17 28.846.0000

17 28.843.0000

17 28.846.0000

17 09.271.0000

Conta Despesa

Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE MONDAI

Unidade: 99.99 - Reserva de Contingência
950 9.999 - Reserva de Contingência
Manutenção(ano)
R

O

875 0.070 - Pagamento de Sentenças/Precatórios Judiciais
Manutenção(ano)

99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

O

870 0.020 - Amortização e Encargos da Dívida Fundada
Manutenção(ano)

Órgão:

O

O

Tipo Local. Func.Progr.

860 0.010 - Contribuições ao PASEP
Manutenção(ano)

Unidade: 15.01 - Encargos Gerais do Município
850 0.005 - Pagamento de Inativos, Pensionistas e Complementos
de Proventos de Aposentadoria
Unidade(ano)

Órgão:

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MONDAI

Priori. Ação

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)

Relação de Despesas - Planejadas

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022
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ASSINADO DIGITALMENTE
Recurso

LDO 2022

A

A

6 12.361.1080

6 12.361.1080

6 12.361.1080

010019
010075
010001

3.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00.00

010001

010010

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

010001

3.0.00.00.00.00.00.00

010020

3.0.00.00.00.00.00.00

010000

010018

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

010001

3.0.00.00.00.00.00.00

01.01.01

01.01.01

01.01.50

01.02.03

01.03.01

01.01.01

01.01.01

01.02.50

01.02.01

01.01.01

560.000,00
500,00
10.000,00

500.000,00
500,00
10.000,00

15.000,00

232.000,00

222.000,00

15.000,00

1.054.674,00

961.474,00

10.000,00

10.000,00

12.526,00

3.890.000,00

3.600.000,00

726,00

7.155.000,00
50.000,00

6.675.000,00
40.000,00

12.800.000,00

12.800.000,00

110.000,00

1.000,00

1.000,00
100.000,00

30.400,00

30.400,00
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15.000,00

10.000,00

500,00

660.000,00

242.000,00

1.176.974,00

5.226,00

10.000,00

4.230.000,00

7.735.000,00
60.000,00

13.720.000,00

13.720.000,00

120.000,00

1.000,00

30.400,00

3.600,00

425.000,00
270.000,00

5.000,00

45.000,00

2.000,00

60.000,00
8.000,00

1.950.000,00

1.950.000,00

Projeção 2024

Data: 19/10/2021

DOM/SC - Edição N° 3657

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

212 2.205 - Qualificação profissional dos docentes do ensino
fundamental da rede municipal de educação
Manutenção(ano)

210 2.200 - Manutenção Ensino Fundamental
Manutenção(ano)

Unidade: 06.01 - Departamento de Ensino Fundamental
200 2.190 - Magistério do Ensino Fundamental
Manutenção(ano)

06.00 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
A

00.00.00

00.00.00

00.00.00

3.600,00

3.600,00

395.000,00
250.000,00

5.000,00

5.000,00
365.000,00
230.000,00

45.000,00

45.000,00

2.000,00

2.000,00

11.920.000,00

010000

010000

4.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00

010051

3.0.00.00.00.00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

11.920.000,00

5 08.244.1050

010000

3.0.00.00.00.00.00.00

010000

010048

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

010000

3.0.00.00.00.00.00.00

010049

3.0.00.00.00.00.00.00

60.000,00
8.000,00

1.850.000,00

1.850.000,00

Projeção 2023

60.000,00
8.000,00

Órgão:

A

162 2.181 - Acolhimento institucional de longa permanência para
Idosos
Manutenção(ano)

5 08.243.1050

5 08.243.1060

5 08.244.1050

010000

3.0.00.00.00.00.00.00

00.00.00

Aplicação

Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI

A

A

A

135 2.130 - Proteção Social Especial - Ação Continuada Abrigo
Criança Assistida(C-A)

Unidade: 10.06 - Serviços de Proteção Social Especial de Alta Comp
125 2.120 - Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes
Manutenção(ano)

158 2.180 - Política de Concessão de Benefícios Eventuais
Manutenção(ano)

Unidade: 10.05 - Serviços de Proteção Social Especial de Média Comp
142 2.140 - Proteção Social Especial - Ação Continuada PDF
A
Portadores de Deficiência(P-D)

10.00 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
5 08.242.1050

Conta Despesa
1.700.000,00

Tipo Local. Func.Progr.

Órgão:

Produto (UN)
1.700.000,00

/

Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE MONDAI

Priori. Ação

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)

Relação de Despesas - Planejadas

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

21/10/2021 (Quinta-feira)
Página 1215

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE
P

270 1.060 - Ampliação Rede Física Escolar do Ensino Fundamental
Obra(Obr)

6 12.365.1100

6 12.365.1100

6 12.365.1100

6 12.365.1090

6 12.361.1080

6 12.361.1080

6 12.361.1090

6 12.361.1080

010019
010001

3.0.00.00.00.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00.00

010001

010010

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

010001

3.0.00.00.00.00.00.00

010018

010001

4.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

010019

3.0.00.00.00.00.00.00

010001

010010

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

010001

010019

4.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

010001

4.0.00.00.00.00.00.00

010001

010001

4.0.00.00.00.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00.00

010011
010019

010010

3.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00

010005

3.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00

010001

010001

3.0.00.00.00.00.00.00

4.0.00.00.00.00.00.00

Recurso

01.01.02

01.01.02

01.02.04

01.03.01

01.01.02

01.02.02

01.01.02

01.01.02

01.02.04

01.03.01

01.01.02

01.02.07

01.01.01

01.01.01

01.01.01

01.02.03

01.03.95

01.03.01

01.06.01

01.01.01

01.01.01

Aplicação

LDO 2022

15.000,00

5.000,00

5.000,00
15.000,00

90.000,00
280.000,00

80.000,00
260.000,00

525.000,00

505.000,00

1.850.000,00

5.000,00

5.000,00

1.700.000,00

180.000,00

170.000,00

50.000,00

110.000,00

100.000,00

50.000,00

4.955.000,00
295.000,00

100.000,00

100.000,00
4.565.000,00
285.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00
70.000,00

80.200,00
280.000,00

80.200,00
260.000,00

60.100,00
200.000,00

60.100,00
190.000,00

495.000,00

7.155.000,00
50.000,00

450.000,00

6.675.000,00
50.000,00

12.800.000,00

12.800.000,00

Projeção 2023
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15.000,00

5.000,00

290.000,00

100.000,00

555.000,00

2.000.000,00

50.000,00

5.000,00

190.000,00

120.000,00

5.285.000,00
305.000,00

100.000,00

50.000,00

0,00

5.000,00

290.000,00

80.200,00

210.000,00

60.100,00

480.000,00

7.735.000,00
50.000,00

13.720.000,00

13.720.000,00

Projeção 2024

Data: 19/10/2021

DOM/SC - Edição N° 3657

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

A

A

240 2.230 - Manutenção Educação Infantil
Manutenção(ano)

242 2.233 - Qualificação profissional dos docentes do ensino Infantil
da rede municipal de educação
Manutenção(ano)

A

235 2.225 - Magistério do Ensino Infantil - Pré-Escolar
Manutenção(ano)

A

P

260 1.050 - Aquisição Veículo para Atividades do Ensino
Fundamental
Veículo(Vei)

Unidade: 06.02 - Departamento de Ensino Infantil
230 2.220 - Transporte Escolar do Ensino Infantil
Manutenção(ano)

A

220 2.210 - Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Manutenção(ano)

Unidade: 06.01 - Departamento de Ensino Fundamental
215 1.011 - Equipamentos e Mobiliários para a Educa;áo Basica
Equipamentos, Mobiliários, Máquinas(EMM)

06.00 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
P

Conta Despesa
11.920.000,00

Tipo Local. Func.Progr.

Órgão:

Produto (UN)
11.920.000,00

/

Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI

Priori. Ação

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)

Relação de Despesas - Planejadas
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ASSINADO DIGITALMENTE
P

310 1.080 - Ampliação Rede Física Escolar do Ensino Infantil
Obra(Obr)

Recurso

A

A

6 12.306.1110

6 12.306.1110

6 12.306.1110

6 12.364.1120

6 12.362.1120

010019
010001

3.0.00.00.00.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00.00

010000
010012

3.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00

010012

3.0.00.00.00.00.00.00

010000

4.0.00.00.00.00.00.00

010000

010012

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

010000

010000

010000

010006

010001

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

010001

010010

3.0.00.00.00.00.00.00

4.0.00.00.00.00.00.00

010001

010018

3.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00

010001

3.0.00.00.00.00.00.00

01.03.98

00.00.00

01.04.98

00.00.00

00.00.00

01.03.95

00.00.00

00.00.00

00.00.00

01.06.02

01.01.99

01.01.02

01.01.02

01.02.04

01.03.01

01.01.02

01.02.02

01.01.02

Aplicação

LDO 2022

230.000,00
5.000,00

210.000,00
5.000,00

20.000,00
50.000,00

20.000,00
50.000,00

27.000,00

27.000,00

5.000,00

5.000,00

23.000,00

70.100,00

70.100,00

23.000,00

230.000,00
34.900,00

150.000,00

30.000,00

330.000,00
150.000,00

130.000,00
130.000,00

230.000,00
34.900,00

150.000,00

30.000,00

330.000,00
150.000,00

120.000,00
120.000,00

50.000,00

120.000,00

110.000,00

50.000,00

295.000,00

780.000,00

700.000,00
265.000,00

4.955.000,00
70.000,00

4.565.000,00
50.000,00

12.800.000,00

12.800.000,00

Projeção 2023
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50.000,00

20.000,00

27.000,00

23.000,00

5.000,00

70.100,00

230.000,00
34.900,00

150.000,00

30.000,00

330.000,00
150.000,00

140.000,00
140.000,00

50.000,00

5.000,00

240.000,00

130.000,00

325.000,00

850.000,00

5.285.000,00
50.000,00

13.720.000,00

13.720.000,00

Projeção 2024

Data: 19/10/2021

DOM/SC - Edição N° 3657

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

324 2.254 - Alimentação Escolar do Ensino - Creche
Manutenção(ano)

322 2.252 - Alimentação Escolar do Ensino Pré-Escolar
Manutenção(ano)

A

A

340 2.270 - Auxílio a Estudantes Universitários
Manutenção(ano)

Unidade: 06.05 - Departamento de Merenda Escolar
320 2.250 - Alimentação Escolar do Ensino Fundamental
Manutenção(ano)

A

6 12.362.1090

Unidade: 06.04 - Departamento de Ensino Médio e Educação Superior
225 2.265 - Transporte Escolar do Ensino Médio
A
Manutenção(ano)

330 2.260 - Auxílio a Estudantes do Ensino Médio
Manutenção(ano)

6 12.367.1080

6 12.365.1100

6 12.365.1100

6 12.365.1100

A

Unidade: 06.03 - Departamento de Educação Especial
315 2.255 - Manutenção das Atividades de Educação Especial
Manutenção(ano)

A

250 2.240 - Manutenção Creches Municipais
Manutenção(ano)

Unidade: 06.02 - Departamento de Ensino Infantil
245 2.235 - Magistério do Ensino Infantil - Creches
Manutenção(ano)

06.00 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
A

Conta Despesa
11.920.000,00

Tipo Local. Func.Progr.

Órgão:

Produto (UN)
11.920.000,00

/

Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI

Priori. Ação

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)

Relação de Despesas - Planejadas

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

21/10/2021 (Quinta-feira)
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ASSINADO DIGITALMENTE
A

A

A

A

460 2.330 - Atividades Programas ESF - ACS, SB e NASF
Manutenção(ano)

465 2.335 - Serviços de Assistência à Saúde da População p/
Procedimentos no MAC
Manutenção(ano)

466 2.331 - Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS
Manutenção(ano)

470 2.340 - Atividades de Atenção Básica em Saúde
Manutenção(ano)

8 10.301.1170

8 10.302.1170

8 10.302.1170

8 10.301.1170

8 10.301.1170

8 10.301.1170

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

P

450 1.160 - Aquisição de veículos para o Fundo da Saúde
Veículo(Vei)

Unidade: 12.01 - Atividades de Atenção Básica em Saúde
447 1.157 - Construção/Ampliação/Adaptação Unidades de Saúde
Obra(Obr)

12.00 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
P

010002

4.0.00.00.00.00.00.00

010002
010068
010072
010076
010088

3.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00

010002

4.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

010086

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

010078

3.0.00.00.00.00.00.00

010000

010070

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

010002

3.0.00.00.00.00.00.00

010002

010085

3.0.00.00.00.00.00.00

4.0.00.00.00.00.00.00

010084

3.0.00.00.00.00.00.00

010073

010072

3.0.00.00.00.00.00.00

010065

010068

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

010064

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

010060

3.0.00.00.00.00.00.00

010002

010059

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

010002

010002

010002

Recurso

3.0.00.00.00.00.00.00

4.0.00.00.00.00.00.00

4.0.00.00.00.00.00.00

Conta Despesa

02.01.00

02.04.00

02.04.00

02.04.00

02.01.00

00.00.00

02.01.00

02.04.00

02.04.00

02.04.00

02.01.00

02.01.00

02.01.00

02.04.00

02.01.00

02.01.00

02.01.00

02.04.00

02.04.00

02.04.00

02.04.00

02.04.00

02.04.00

02.01.00

02.01.00

02.01.00

Aplicação

LDO 2022

10.000,00

10.000,00

1.844.608,00
81.700,00
100.000,00
40.000,00
3.000,00

90.000,00
40.000,00
3.000,00

5.000,00

5.000,00

81.700,00

36.000,00

34.000,00

1.737.008,00

85.100,00

80.100,00

30.692,00

340.000,00

336.000,00

38.292,00

133.900,00

94.900,00

5.000,00

40.000,00

40.000,00

10.000,00

160.000,00

155.000,00

175.000,00

90.000,00

90.000,00

245.000,00

170.000,00

150.000,00

170.000,00

580.000,00

530.000,00

234.000,00

100.000,00

96.000,00

1.975.000,00

1.000.000,00

950.000,00

1.886.000,00

1.200.000,00

50.000,00

8.560.000,00
50.000,00

10.100.000,00

10.100.000,00

Projeção 2023

1.179.000,00

50.000,00

8.150.000,00
50.000,00

9.600.000,00

Tipo Local. Func.Progr.

Órgão:

Produto (UN)
9.600.000,00

/

Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONDAI

Priori. Ação

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)

Relação de Despesas - Planejadas

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI
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3.000,00

40.000,00

110.000,00

86.700,00

1.898.508,00

16.792,00

5.000,00

34.000,00

90.100,00

350.000,00

170.900,00

5.000,00

180.000,00

250.000,00

2.065.000,00

10.000,00

40.000,00

165.000,00

90.000,00

190.000,00

630.000,00

105.000,00

1.050.000,00

1.270.000,00

50.000,00

8.965.000,00
50.000,00

10.600.000,00

10.600.000,00

Projeção 2024

Data: 19/10/2021

21/10/2021 (Quinta-feira)
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ASSINADO DIGITALMENTE
65.000,00

60.000,00

A

5 2.010 - Atividades Câmara de Vereadores
Manutenção(ano)

2 01.031.1010

3.0.00.00.00.00.00.00

4.0.00.00.00.00.00.00

010000

010000

00.00.00

00.00.00

920.000,00

250.000,00

1.200.000,00

1.020.000,00

250.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

Página: 11/12

1.070.000,00

250.000,00

1.350.000,00

1.350.000,00

1.350.000,00

3.000,00

75.000,00

102.000,00

2.000,00

10.000,00

56.200,00

146.800,00

395.000,00

750.000,00

70.000,00

80.000,00

1.240.000,00
340.000,00

8.965.000,00
10.000,00

10.600.000,00

10.600.000,00

Projeção 2024

Data: 19/10/2021

DOM/SC - Edição N° 3657

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

P

3 1.007 - Construção de sede para Câmara de Vereadores
Obra(Obr)

Unidade: 01.01 - Câmara de Vereadores

01.00 - CÂMARA DE VEREADORES
2 01.031.1010

3.000,00

3.000,00

1.300.000,00

75.000,00

75.000,00

1.200.000,00

02.04.00

02.04.00

1.200.000,00

010066

4.0.00.00.00.00.00.00

92.000,00

Órgão:

010066

3.0.00.00.00.00.00.00

02.01.00

Entidade: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE MONDAI

010002

3.0.00.00.00.00.00.00

02.04.00

82.000,00

A

500 2.360 - Atividades de Vigilância Epidemiológica
Manutenção(ano)
8 10.305.1190

2.000,00

2.000,00
010066

10.000,00

4.0.00.00.00.00.00.00

54.200,00
02.04.00

02.06.00

10.000,00
010066

3.0.00.00.00.00.00.00

50.200,00

010057

3.0.00.00.00.00.00.00

133.800,00

370.000,00

700.000,00

75.000,00

70.000,00

650.000,00

1.170.000,00
330.000,00

1.100.000,00
320.000,00

127.800,00

010002

3.0.00.00.00.00.00.00

02.01.00

02.01.00

02.04.00

02.04.00

02.01.00

350.000,00
8 10.304.1190

010069

3.0.00.00.00.00.00.00
010002

010067

3.0.00.00.00.00.00.00

3.0.00.00.00.00.00.00

010002

3.0.00.00.00.00.00.00

A

8 10.301.1180

8 10.301.1180

02.01.00

480 2.350 - Atividades de Vigilância Sanitária
Manutenção(ano)

A

A

010002

8.560.000,00
10.000,00

10.100.000,00

10.100.000,00

Projeção 2023

Unidade: 12.03 - Atividades da Vigilância em Saúde

464 2.334 - Distribuição Suplementar de Medicamentos
Manutenção(ano)

Unidade: 12.02 - Atividades da Assistência Farmacêutica Básica
463 2.333 - Atividades de Assistência Farmacêutica Básica
Manutenção(ano)

4.0.00.00.00.00.00.00

LDO 2022

8.150.000,00
10.000,00

Aplicação

Unidade: 12.01 - Atividades de Atenção Básica em Saúde

Recurso
9.600.000,00

Conta Despesa

12.00 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Tipo Local. Func.Progr.

Órgão:

Produto (UN)
9.600.000,00

/

Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONDAI

Priori. Ação

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)

Relação de Despesas - Planejadas

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

21/10/2021 (Quinta-feira)
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ASSINADO DIGITALMENTE
010000

Recurso

Aplicação

LDO 2022

1.200.000,00
30.000,00
43.900.000,00

00.00.00
Total geral:

46.450.000,00

1.300.000,00
30.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

Projeção 2023
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49.100.000,00

1.350.000,00
30.000,00

1.350.000,00

1.350.000,00

Projeção 2024

Data: 19/10/2021

DOM/SC - Edição N° 3657

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

________________________________
VALDIR RUBERT
Prefeito Municipal

Mondaí, 19 de outubro de 2021

Unidade: 01.01 - Câmara de Vereadores

01.00 - CÂMARA DE VEREADORES
4.0.00.00.00.00.00.00

Conta Despesa
1.200.000,00

Tipo Local. Func.Progr.

Órgão:

Produto (UN)
1.200.000,00

/

Entidade: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE MONDAI

Priori. Ação

Seleção: Alteração em 15/09/2021 (C)

Relação de Despesas - Planejadas

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

21/10/2021 (Quinta-feira)
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Receitas Correntes

4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00

ASSINADO DIGITALMENTE
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros

4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00

4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00

Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária

4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00

Tx de Funcionamento - Multas e Juros
Tx de Licença Exec. de Obras - Multas e Juros

4.1.1.2.1.01.1.2.02.00.00

200,00

800,00

1.300,00

48.000,00

25.000,00

150.000,00

223.000,00

233.000,00

233.000,00

244.000,00

1.034.900,00

2.000,00

5.000,00

1.000,00

1.300.000,00

1.308.000,00

200,00

800,00

1.300,00

52.000,00

25.000,00

160.000,00

237.000,00

247.000,00

247.000,00

258.000,00

1.123.900,00

2.000,00

5.000,00

1.000,00

1.400.000,00

1.408.000,00

1.408.000,00

200,00

700,00

100,00

420.000,00

421.000,00

10.000,00

30.000,00

500,00

-110.000,00

-330.000,00

-1.760.000,00

3.300.000,00

1.100.000,00

1.140.500,00

1.561.500,00

2.969.500,00

55.000,00

55.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.055.000,00

1.055.000,00

4.024.500,00

5.153.400,00

46.410.000,00

46.450.000,00

Projeção 2023

Página: 1/7

200,00

800,00

1.300,00

54.000,00

25.000,00

170.000,00

249.000,00

259.000,00

259.000,00

270.000,00

1.220.900,00

2.000,00

5.000,00

1.000,00

1.500.000,00

1.508.000,00

1.508.000,00

200,00

700,00

100,00

450.000,00

451.000,00

10.000,00

30.000,00

500,00

-120.000,00

-360.000,00

-1.930.000,00

3.630.000,00

1.220.000,00

1.260.500,00

1.711.500,00

3.219.500,00

60.000,00

60.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

1.110.000,00

1.110.000,00

4.329.500,00

5.555.400,00

49.060.000,00

49.100.000,00

Projeção 2024

Data: 19/10/2021

DOM/SC - Edição N° 3657

4.1.1.2.1.01.1.2.01.00.00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros

Tx de Licença para Execução de Obras

4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00

4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00

Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização

Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia

4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00

4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00

4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00

4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00

4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00

Taxas

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros

4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00

4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00

4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00

1.308.000,00

Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas
e Juros
200,00

4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00

Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços

700,00

Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa

4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00

4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00

100,00

Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros

400.000,00

Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal

4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00

401.000,00

10.000,00

30.000,00

500,00

-100.000,00

-300.000,00

-1.600.000,00

3.000.000,00

1.000.000,00

1.040.500,00

1.441.500,00

2.749.500,00

55.000,00

55.000,00

950.000,00

950.000,00

1.005.000,00

1.005.000,00

3.754.500,00

4.794.400,00

43.860.000,00

43.900.000,00

LDO 2022

4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00

Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis

4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00

4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa

(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dedução cota única

9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00

4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00

(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Imunes

9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros

(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Isentos

9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00

4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00

IPTU - Principal

4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00

Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios

4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00

Impostos Específicos de Estados/DF Municípios

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal

4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00

4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00

4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos

4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte

Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza

Impostos

4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00

4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00

4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00

4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00

4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

RECEITAS

4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00

4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00

Descrição

Conta

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 15/09/2021 (C)
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ASSINADO DIGITALMENTE
Tx de Fisc. de Vig. Sanitária - Dívida Ativa

4.1.1.2.1.01.1.3.04.00.00

Tx de Fisc. de Vig. Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros

4.1.1.2.1.01.1.4.04.00.00

Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros

4.1.1.2.1.04.1.3.00.00.00

4.1.1.2.1.04.1.4.00.00.00

Taxa de Serviços de Máquinas
(R) Taxa de Limpeza Pública - Imunes
Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS
Taxa de Licenciamento Ambiental

4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00

9.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00

4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00

4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00

Taxa de Prevenção Contra Sinistros - Multas e Juros
Taxa de Licenciamentos Ambientais - Multas e Juros

4.1.1.2.2.01.1.2.03.00.00

4.1.1.2.2.01.1.2.04.00.00

Taxa de Prevenção Contra Sinistros - Dívida Ativa
Taxa de Licenciamento Ambiental - Dívida Ativa

4.1.1.2.2.01.1.3.03.00.00

4.1.1.2.2.01.1.3.04.00.00

Taxa de Prevenção Contra Sinistros - Dívida Ativa - Multas e Juros
Taxa de Licenciamento Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros

4.1.1.2.2.01.1.4.03.00.00

4.1.1.2.2.01.1.4.04.00.00

4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00

Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares

Contribuição de Melhoria - Específica E/M

5.000,00

5.000,00

5.000,00

500,00

500,00

2.000,00

5.000,00

8.000,00

500,00

500,00

5.000,00

20.000,00

26.000,00

200,00

500,00

100,00

100,00

900,00

5.000,00

85.000,00

-15.000,00

1.000,00

-20.000,00

700.000,00

756.000,00

790.900,00

790.900,00

790.900,00

100,00

800,00

100,00

10.000,00

11.000,00

11.000,00

200,00

200,00

800,00

1.200,00

1.500,00

1.000,00

5.000,00

7.500,00

300,00

LDO 2022

5.000,00

5.000,00

5.000,00

500,00

500,00

2.000,00

5.000,00

8.000,00

500,00

500,00

5.000,00

20.000,00

26.000,00

200,00

500,00

100,00

100,00

900,00

5.000,00

90.000,00

-15.000,00

1.000,00

-20.000,00

770.000,00

831.000,00

865.900,00

865.900,00

865.900,00

100,00

800,00

100,00

10.000,00

11.000,00

11.000,00

200,00

200,00

800,00

1.200,00

1.500,00

1.000,00

5.000,00

7.500,00

300,00

Projeção 2023
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5.000,00

5.000,00

5.000,00

500,00

500,00

2.000,00

5.000,00

8.000,00

500,00

500,00

5.000,00

20.000,00

26.000,00

200,00

500,00

100,00

100,00

900,00

5.000,00

95.000,00

-15.000,00

1.000,00

-20.000,00

850.000,00

916.000,00

950.900,00

950.900,00

950.900,00

100,00

800,00

100,00

10.000,00

11.000,00

11.000,00

200,00

200,00

800,00

1.200,00

1.500,00

1.000,00

5.000,00

7.500,00

300,00

Projeção 2024

Data: 19/10/2021

DOM/SC - Edição N° 3657

4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00

Contribuição de Melhoria

Taxa de Serv. de Máquinas - Dívida Ativa - Multas e Juros

4.1.1.2.2.01.1.4.02.00.00

4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00

Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros

4.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00

Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros

Taxa de Serv. de Máquinas - Dívida Ativa

4.1.1.2.2.01.1.3.02.00.00

4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00

Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa

4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00

Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa

Taxa de Serv. de Máquinas - Multas e Juros

4.1.1.2.2.01.1.2.02.00.00

4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00

Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros

4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00

Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros

(R) Taxa de Limpeza Pública - Isentos

9.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00

4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00

Taxa de Limpeza Pública

Taxas pela Prestação de Serviços - Principal

Taxas pela Prestação de Serviços

Taxas pela Prestação de Serviços

4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00

4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00

4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00

4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00

Taxas pela Prestação de Serviços

Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros

4.1.1.2.1.04.1.2.00.00.00

4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00

Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal

Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental

4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00

4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00

Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental

Tx de Licença Exec. de Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros

4.1.1.2.1.01.1.4.02.00.00

4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00

Tx de Funcionamento - Dívida Ativa - Multas e Juros

4.1.1.2.1.01.1.4.01.00.00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros

Tx de Licença Exec. de Obras - Dívida Ativa

4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00

Tx de Funcionamento - Dívida Ativa

4.1.1.2.1.01.1.3.02.00.00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa

Tx de Fisc. de Vig. Sanitária - Multas e Juros

Descrição

4.1.1.2.1.01.1.3.01.00.00

4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00

4.1.1.2.1.01.1.2.04.00.00

Conta

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 15/09/2021 (C)
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ASSINADO DIGITALMENTE
Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte
Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. de Outros - MDE

4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00

4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.00

Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual
Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Taxa Alvara Sanitár
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS - Estadual

4.1.3.2.1.00.1.1.03.07.00

4.1.3.2.1.00.1.1.03.12.00

4.1.3.2.1.00.1.1.03.20.00

Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família
Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo
Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FF Estadual

4.1.3.2.1.00.1.1.04.03.00

4.1.3.2.1.00.1.1.04.04.00

4.1.3.2.1.00.1.1.04.05.00

Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP
Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR
Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC
Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC
Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura
Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FMI - IR

4.1.3.2.1.00.1.1.10.03.00

4.1.3.2.1.00.1.1.10.05.00

4.1.3.2.1.00.1.1.10.06.00

4.1.3.2.1.00.1.1.10.07.00

4.1.3.2.1.00.1.1.10.08.00

4.1.3.2.1.00.1.1.10.12.00

4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

Receita de Serviços

Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados

20.000,00

20.000,00

50.100,00

50.100,00

1.000,00

200,00

200,00

200,00

1.000,00

200,00

1.000,00

100,00

100,00

100,00

400,00

100,00

200,00

200,00

1.000,00

100,00

200,00

1.700,00

3.000,00

5.000,00

10.000,00

500,00

100,00

200,00

2.000,00

2.800,00

10.000,00

10.000,00

77.900,00

77.900,00

77.900,00

77.900,00

77.900,00

650.000,00

650.000,00

650.000,00

650.000,00

5.000,00

5.000,00

LDO 2022

20.000,00

20.000,00

50.100,00

50.100,00

1.000,00

200,00

200,00

200,00

1.000,00

200,00

1.000,00

100,00

100,00

100,00

400,00

100,00

200,00

200,00

1.000,00

100,00

200,00

1.700,00

3.000,00

5.000,00

10.000,00

500,00

100,00

200,00

2.000,00

2.800,00

10.000,00

10.000,00

77.900,00

77.900,00

77.900,00

77.900,00

77.900,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

5.000,00

5.000,00

Projeção 2023
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20.000,00

20.000,00

50.100,00

50.100,00

1.000,00

200,00

200,00

200,00

1.000,00

200,00

1.000,00

100,00

100,00

100,00

400,00

100,00

200,00

200,00

1.000,00

100,00

200,00

1.700,00

3.000,00

5.000,00

10.000,00

500,00

100,00

200,00

2.000,00

2.800,00

10.000,00

10.000,00

77.900,00

77.900,00

77.900,00

77.900,00

77.900,00

750.000,00

750.000,00

750.000,00

750.000,00

5.000,00

5.000,00

Projeção 2024

Data: 19/10/2021

DOM/SC - Edição N° 3657

4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00

4.1.3.2.1.00.1.1.20.01.00

Rec. Remun. Dep. Banc. Livres

Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP

4.1.3.2.1.00.1.1.10.02.00

4.1.3.2.1.00.1.1.20.00.00

Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE

4.1.3.2.1.00.1.1.10.01.00

Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Outros

Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF

4.1.3.2.1.00.1.1.04.02.00

4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00

Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FMAS

4.1.3.2.1.00.1.1.04.01.00

Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Social

Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Municipio

4.1.3.2.1.00.1.1.03.03.00

4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00

Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção Básica Federal

4.1.3.2.1.00.1.1.03.01.00

Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Saúde

Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE

4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00

4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00

Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação

Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - MDE

Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB

Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

Remuneração de Depósitos Bancários

4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00

4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00

4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00

4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00

4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00

4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00

Juros e Correções Monetárias

Valores Mobiliários

4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00

4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00

Receita Patrimonial

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

Contribuições

Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal

Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares

Descrição

4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00

4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00

4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00

4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00

4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00

4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00

4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00

Conta

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 15/09/2021 (C)
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ASSINADO DIGITALMENTE
Incentivo para Ações Estratégicas
Incentivo Financeiro da APS - Desempenho
Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada
Programa de Informatização das Unidades Básicas de Saúde

4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00

4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00

4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00

4.1.7.1.8.03.1.1.19.00.00

Procedimentos de Média e Alta Complexidade (Contratualização APAE)

4.1.7.1.8.03.2.1.03.00.00

4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00

70.000,00

70.000,00

Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos
de Saúde
144.000,00

Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde

Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal

70.000,00

144.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

12.000,00

54.000,00

24.000,00

90.000,00

90.000,00

175.000,00

245.000,00

340.000,00

144.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

12.000,00

54.000,00

24.000,00

90.000,00

90.000,00

180.000,00

250.000,00

350.000,00

780.000,00

780.000,00

105.000,00

1.050.000,00

165.000,00

200.000,00

625.000,00

2.145.000,00

2.145.000,00

DOM/SC - Edição N° 3657

4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00

4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00

Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica

Incentivo Financeiro aos Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária

4.1.7.1.8.03.3.1.03.00.00

4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00

54.000,00

Assistência Financeira Complementar aos Municípios para Agentes de Combate às Endemias

4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00

12.000,00

24.000,00

90.000,00

Incentivo Financeiro aos Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas

Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal

90.000,00

170.000,00

234.000,00

336.000,00

4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00

4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00

Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde

Procedimentos de Média e Alta Complexidade MAC

4.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00

4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00

Incentivo Financeiro Federal aos Centros de Atenção Psicossocial

760.000,00

100.000,00

1.000.000,00

160.000,00

190.000,00

575.000,00

Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal
740.000,00

96.000,00

950.000,00

155.000,00

180.000,00

525.000,00

760.000,00

4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00

4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00

2.025.000,00

740.000,00

Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Agentes Comunitários de Saúde - ACS

4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00

1.906.000,00

Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das
Ações e Serviços Públicos
de Saúde - Principal
1.906.000,00
2.025.000,00

Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica

160.000,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

-1.000,00

5.000,00

4.000,00

470.000,00

470.000,00

470.000,00

470.000,00

-2.600.000,00

13.000.000,00

10.400.000,00

11.344.000,00

15.835.000,00

15.835.000,00

3.095.000,00

155.000,00

155.000,00

155.000,00

-1.000,00

5.000,00

4.000,00

460.000,00

460.000,00

460.000,00

460.000,00

-2.500.000,00

12.500.000,00

10.000.000,00

10.924.000,00

15.210.000,00

15.210.000,00

42.525.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Projeção 2024

Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das 2.806.000,00
Ações e Serviços Públicos de
Saúde
2.950.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

-1.000,00

5.000,00

4.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

-2.400.000,00

12.000.000,00

9.600.000,00

10.504.000,00

14.591.000,00

14.591.000,00

40.327.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Projeção 2023
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155.000,00

Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP

Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal

Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP

4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00

4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00

4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00

4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00

4.1.7.1.8.02.6.1.01.00.00

4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00

4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00

Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais

Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal

9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00

4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00

Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal

Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho

20.000,00

20.000,00

20.000,00

LDO 2022

38.186.000,00

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal

4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00

4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00

4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00

4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00

4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00

Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro

(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal

4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal

9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal

4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00

4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00

Participação na Receita da União

Transferências da União - Específica E/M

4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00

Transferências da União e de suas Entidades

4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00

Transferências Correntes

Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal

Inscrição em Concursos e Processos Seletivos

Inscrição em Concursos e Processos Seletivos

Descrição

4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00

4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00

4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00

4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00

4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00

Conta

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 15/09/2021 (C)

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022
Discriminação das Receitas

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

21/10/2021 (Quinta-feira)
Página 1224

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE
Proteção Social Especial - Ação Continuada Abrigo
Indice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF
Indice Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF- Equip
Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF

4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00

4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00

4.1.7.1.8.04.1.1.05.00.00

4.1.7.1.8.04.1.1.06.00.00

Atenção Básica - RV - Estado
Farmácia Básica Municipal - RV - Estado

4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00

Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal

Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo

Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo

Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal

60.000,00

230.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

5.000,00

5.000,00

-50.000,00

250.000,00

200.000,00

-240.000,00

1.200.000,00

960.000,00

-3.500.000,00

17.500.000,00

14.000.000,00

15.165.000,00

15.855.000,00

15.855.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

80.000,00

65.000,00

250.000,00

480.000,00

480.000,00

480.000,00

5.000,00

5.000,00

-50.000,00

250.000,00

200.000,00

-250.000,00

1.250.000,00

1.000.000,00

-3.700.000,00

18.500.000,00

14.800.000,00

16.005.000,00

16.725.000,00

16.725.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

80.000,00

80.000,00
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70.000,00

275.000,00

515.000,00

515.000,00

515.000,00

5.000,00

5.000,00

-50.000,00

250.000,00

200.000,00

-260.000,00

1.300.000,00

1.040.000,00

-3.900.000,00

19.500.000,00

15.600.000,00

16.845.000,00

17.600.000,00

17.600.000,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

50.000,00

27.000,00

70.000,00

147.000,00

147.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

1.027.000,00

2.000,00

13.000,00

17.000,00

30.000,00

37.000,00

45.000,00

144.000,00

144.000,00

Projeção 2024

Data: 19/10/2021

DOM/SC - Edição N° 3657

4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00

4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00

4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00

4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00

4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00

Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico

(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal

9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00

4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00

Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal

4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00

Cota-Parte do IPI - Municípios

(R)Cota-Parte do IPVA - Principal

9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00

4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00

Cota-Parte do IPVA - Principal

4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00

Cota-Parte do IPVA

(R)Cota-Parte do ICMS - Principal

9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00

4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00

Cota-Parte do ICMS - Principal

Cota-Parte do ICMS

Participação na Receita dos Estados

Transferências dos Estados - Específica E/M

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

Demais Transferências da União

Outras Transferências da União - Principal

Outras Transferências da União

Outras Transferências da União

Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental

Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE
- Principal
80.000,00

80.000,00

27.000,00

Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE80.000,00

4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00

4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00

4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00

4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00

4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00

4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00

4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00

4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00

4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00

4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00

4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00

4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00

Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Creche

4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00

27.000,00

70.000,00
50.000,00

Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Pré-Escolar

4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00

70.000,00
50.000,00

Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Fundamental

147.000,00

Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal
147.000,00

750.000,00

750.000,00

750.000,00

977.000,00

2.000,00

13.000,00

17.000,00

30.000,00

37.000,00

45.000,00

144.000,00

144.000,00

Projeção 2023

147.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

927.000,00

2.000,00

13.000,00

17.000,00

30.000,00

37.000,00

45.000,00

144.000,00

144.000,00

LDO 2022

147.000,00

Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

Transferências do Salário-Educação

Transferências do Salário-Educação - Principal

Transferências do Salário-Educação

4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00

4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00

4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00

4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00

4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00

4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00

Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE

Serviço de Convivência/Fortalecimento de Vínculos

4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00

4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00

Programa de Atenção Integral a Família - PAIF

Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal

Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica

Descrição

4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00

4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00

4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00

Conta

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 15/09/2021 (C)
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ASSINADO DIGITALMENTE
Incentivo estadual para ações e serviços de Atenção a Saúde Bucal - Proteses Dentárias

4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00

Transferências de Pessoa Jurídica para o FMI

4.1.7.4.1.01.2.0.00.00.00

Transferencias de Recursos do FUNDEB

Multas Previstas em Legislação Específica

4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00

Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar
Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil
Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura

4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00

4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00

4.1.9.1.0.01.1.1.03.00.00

4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00

8.850.000,00

8.850.000,00

8.850.000,00

8.850.000,00

100.000,00

100.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

34.000,00

34.000,00

34.000,00

34.000,00

34.000,00

34.000,00

25.000,00

5.000,00

150.000,00

60.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

40.000,00

90.000,00

40.000,00

Projeção 2024

Outras Restituições

Restituições

10.000,00

10.000,00

10.000,00

58.800,00

28.800,00

28.800,00

116.400,00

116.400,00

116.400,00

116.400,00

131.700,00

1.000,00

5.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

7.500.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

58.800,00

28.800,00

28.800,00

116.400,00

116.400,00

116.400,00

116.400,00

131.700,00

1.000,00

5.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

8.150.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

58.800,00

28.800,00

28.800,00

116.400,00

116.400,00

116.400,00

116.400,00

131.700,00

1.000,00

5.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

8.850.000,00

DOM/SC - Edição N° 3657

4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

Multas Previstas em Legislação Específica - Principal

4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00

Multas Previstas em Legislação Específica

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00

Outras Receitas Correntes

Transferências de Pessoa Física para o Fundo Municipal do Idoso

4.1.7.7.0.00.1.1.03.00.00

Transferências de Pessoas Físicas

Transferências de Pessoas Físicas

Transferências de Pessoa Física para o FIA

4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00

Página: 6/7
Data: 19/10/2021

Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação
– FUNDEB - Principal
7.500.000,00
8.150.000,00
8.850.000,00

4.1.7.7.0.00.1.1.01.00.00

4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00

8.150.000,00

8.150.000,00

100.000,00

100.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

36.000,00

36.000,00

36.000,00

36.000,00

36.000,00

36.000,00

25.000,00

5.000,00

150.000,00

60.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

40.000,00

85.000,00

40.000,00

Projeção 2023

Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação
– FUNDEB
7.500.000,00
8.150.000,00

Transferências de Pessoas Físicas - Principal

4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00

7.500.000,00

7.500.000,00

100.000,00

100.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

34.000,00

34.000,00

34.000,00

34.000,00

34.000,00

34.000,00

25.000,00

5.000,00

150.000,00

60.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

40.000,00

80.000,00

40.000,00

LDO 2022

Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação
– FUNDEB
7.500.000,00
8.150.000,00

Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M

4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.00

4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.00

4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00

4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00

4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00

4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00

4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00

4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00

Transferências de Outras Instituições Públicas

Transferências de Pessoa Jurídica para o FIA

4.1.7.4.1.01.1.0.00.00.00

4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00

Outras Transferências de Instituições Privadas

Transferências de Instituições Privadas

Transferências de Instituições Privadas

Outras Transferências dos Municípios - SUS

Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal

Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS

Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS

4.1.7.4.1.01.0.0.00.00.00

4.1.7.4.1.00.0.0.00.00.00

4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00

4.1.7.3.8.01.1.1.01.00.00

4.1.7.3.8.01.1.1.00.00.00

4.1.7.3.8.01.1.0.00.00.00

4.1.7.3.8.01.0.0.00.00.00

Transferências dos Municípios - Específica E/M

Proteção Social Básica - Custeio

4.1.7.2.8.99.1.1.12.00.00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades

Proteção Social Especial - Ação Cont. Beneficios Eventuais

4.1.7.2.8.99.1.1.11.00.00

4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00

Transf. Estado Programa Educação - Medio

4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00

4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00

Transf. Estado Progrrama Educação - Fundamental

Outras Transferências dos Estados - Principal

Outras Transferências dos Estados

4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00

4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00

4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00

Outras Transferências dos Estados

Incentivo Financeiro Estadual aos Centros de Atenção Psicossocial

4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00

Incentivo Estadual à Atenção Básica - NASF

4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00

Descrição

4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00

Conta

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 15/09/2021 (C)
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ASSINADO DIGITALMENTE
Outras Transf. Conv. Estados - Invest. Prot. Soc. Básica

4.2.4.2.8.10.9.1.04.00.00

Total geral:

43.900.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

100,00

100,00

700,00

700,00

200,00

200,00

14.000,00

14.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

40.000,00

500,00

500,00

1.000,00

1.000,00

100,00

100,00

3.700,00

3.700,00

5.300,00

5.300,00

5.300,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

LDO 2022

46.450.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

100,00

100,00

700,00

700,00

200,00

200,00

14.000,00

14.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

40.000,00

500,00

500,00

1.000,00

1.000,00

100,00

100,00

3.700,00

3.700,00

5.300,00

5.300,00

5.300,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Projeção 2023
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25.000,00
49.100.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

100,00

100,00

700,00

700,00

200,00

200,00

14.000,00

14.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

40.000,00

500,00

500,00

1.000,00

1.000,00

100,00

100,00

3.700,00

3.700,00

5.300,00

5.300,00

5.300,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00
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VALDIR RUBERT
Prefeito Municipal

Mondaí, 19 de outubro de 2021

Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal

Outras Transferências de Convênio dos Estados

4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00

4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00

Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades

4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00

4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00

Transferências de Capital

Amortiz. de Emp. Casa Própria - Dívida Ativa - Multas e Juros

4.2.3.0.0.07.1.4.01.00.00

4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00

Amortização de Financiamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros

Amortiz. de Emp. Casa Própria - Dívida Ativa

4.2.3.0.0.07.1.3.01.00.00

4.2.3.0.0.07.1.4.00.00.00

Amortização de Financiamentos - Dívida Ativa

Amortiz. de Emp. Casa Própria - Multas e Juros

4.2.3.0.0.07.1.2.01.00.00

4.2.3.0.0.07.1.3.00.00.00

Amortização de Financiamentos - Multas e Juros

Amortização de Empréstimos Casa Própria

Amortização de Financiamentos - Principal

Amortização de Financiamentos

Amortização de Financiamentos

Amortização de Empréstimos

4.2.3.0.0.07.1.2.00.00.00

4.2.3.0.0.07.1.1.01.00.00

4.2.3.0.0.07.1.1.00.00.00

4.2.3.0.0.07.1.0.00.00.00

4.2.3.0.0.07.0.0.00.00.00

4.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00

Receitas de Capital

Outras Receitas - D.A. Não-Tributária - Multas e Juros

4.1.9.9.0.99.1.4.01.00.00

4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00

Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros

Outras Receitas - D.A. Não-Tributária - Principal

Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa

Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros

Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros

Outras Receitas - Primárias - Principal

Outras Receitas - Primárias - Principal

Outras Receitas - Primárias

Outras Receitas

Demais Receitas Correntes

Outras Restituicoes

Outras Restituições - Principal

Outras Restituições

Descrição

4.1.9.9.0.99.1.4.00.00.00

4.1.9.9.0.99.1.3.01.00.00

4.1.9.9.0.99.1.3.00.00.00

4.1.9.9.0.99.1.2.01.00.00

4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00

4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00

4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00

4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00

4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00

4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00

4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00

4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00

4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00

Conta

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 15/09/2021 (C)
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Monte Carlo
Câmara Municipal
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

Publicação Nº 3360046

EXTRATO DE PROPOSIÇÕES
Sessão do Plenário de 20/10/2021
Mesa Diretora
Presidente: Dirceu de Souza / PSDB
Vice-Presidente: Emersson de Oliveira / PP
1º Secretário: Luizinho Cordeiro / MDB
2º Secretário: Oravio Cordeiro / PSDB
=========/=====================/=======================/=========
PROPOSIÇÕES ANALISADAS
Proposição: Projeto de Lei do Poder Executivo nº. 39/2021
Assunto: AUTORIZA A PREFEITA MUNICIPAL A PROMOVER A ABERTURA DE UM CRÉDITO SUPLEMENTAR PELO PROVÁVEL EXCESSO NO
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE MONTE CARLO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Parecer das Comissões, em Plenário: Pela aprovação.
Vereadores presentes: Dirceu de Souza - PSDB (Presidente); Emersson de Oliveira – PP (Vice-Presidente); Luizinho Cordeiro – MDB (1º
Secretário); Oravio Cordeiro – PSDB (2º Secretário); Adair Luiz Gonçalves - MDB; Anderson Rafael Sartor / PSDB; Carlos Alberto Correa de
Almeida / PSDB; Cleiton Aparício Correa de Siqueira / MDB e Osni Leodoro / PSD.
Súmula da votação em Plenário: Aprovado, por maioria. Abstenção do Vereador Osni Leodoro.
Encaminhamento: À publicação no Diário Oficial dos Municípios. Envio ao Poder Executivo para providências.
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Morro da Fumaça
Prefeitura
TOMADA DE PREÇO 013/2021

Publicação Nº 3359085
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F478D31145E73CAA9B6148D240C011449B5C05A5

SAMAE DE Morro da Fumaça. Edital de TOMADA DE PREÇO 013/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE FURO EM
PAREDE DE CONCRETO (DN400) E DE FUNDAÇÃO DO TIPO RADIER PARA O NOVO FILTRO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA
RIO VARGEDO. Data: 05/11/2021 às 13:30. Local: Setor de Licitação, 2º Piso, Paço Municipal Prefeito Auzilio Frasson, Rua 20 de Maio, 100,
Centro, neste município. ROBERTO JOSE SAVIO CAETANO – Secretário do Sistema Econômico.
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Navegantes
Prefeitura
ATA DA SESSÃO -- PREGÃO ELETRÔNICO 31/2021 FMS

Publicação Nº 3358866

ATA PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2021 FMS
ABERTO O CERTAME AS QUATORZE HORAS DO DIA OITO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE UM, NO MUNICIPIO DE NAVEGANTES/
SC, NESTE ATO REPRESENTADO PELA PREGOEIRA CARLA CLAUDINO E EQUIPE DE APOIO, NOMEADOS PELA PORTARIA Nº 740 DE 12
DE FEVEREIRO DE 2021, TORNA PÚBLICO PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS O PREGÃO N° 31/2021 - FMS, CUJO PREGÃO
ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A ATENÇÃO
BÁSICA, SALAS DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVEGANTES/SC. COM
A PARTICIPAÇÃO DAS SEGUINTES EMPRESAS, SENDO ELAS: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, INCRISTA NO CNPJ SOB
O N. 07.897.039/0001-00 E A EMPRESA PESENTY & PELAIS, INSCRITA NO CNPJ SOB O N. 02.776.642/0001-02. INICIANDO O PREGÃO
ELETRÔNICO FOI ABERTO À DISPUTA ONDE A EMPRESA DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS SAGROU-SE VENCEDORA DOS
ITENS: 1,2,4,6,7 E 8. E A EMPRESA PESENTY & PELAIS, SAGROU-SE VENCEDORA DO ITEM: 3. PARTICIPARAM NO PRESENTE ATO DO
CERTAME, REPRESENTANDO A SECRETARIA DE SAÚDE OS TECNICOS EM ODONTOLOGIA, DR. MARCELO ADAO AGNOLE, INSCRITO NO
CPF SOB O N. 854.079.499-20 E DR. RODRIGO TORRI VIEIRA, INSCRITO NO CPF SOB O N. 017.832.849-94 PARA ANÁLISE POSTERIOR
DOS FOLDERS. OS "ITENS 1,2,4,6,7 E 8" FORAM APROVADOS, ONDE SAGROU-SE VENCEDORA A EMPRESA DENTEMED EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA. O ITEM 3 SAGROU-SE VENCEDORA A EMPRESA PESENTI & PELAIS LTDA - EPP. PORÉM O ITEM 5 INICIALMENTE
FOI REPROVADO POR NÃO ATENDER AS IXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO DESCRITIVO DO EDITAL. PASSANDO PARA OS SUBSEQUENTES
COLOCADOS, SENDO ESTA A EMPRESA OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO, ONDE SAGROU-SE VENCEDORA DO ITEM 5. ESTA ATA SERÁ
DISPONIBILIZADA NO SITE WWW.NAVEGANTES.SC.GOV.BR, NÃO HAVENDO MENÇÃO DE RECURSO. ENCERRA-SE O PRESENTE CERTAME,
E ENCAMINHA-SE PARA AUTORIDADE COMPETENTE. EU, PATRICIA APARECIDA GUALBERTO, LAVREI O PRESENTE REGISTRO DE ACONTECIMENTOS QUE APÓS LIDO E CONFERIDO SEGUE ASSINADO PELA PREGOEIRA E MEMBROS.

AVISO DE SUSPENSÃO -- PREGÃO PRESENCIAL 126/2021 PMN

Publicação Nº 3359468

AVISO DE SUSPENSÃO – PREGÃO PRESENCIAL 126/2021 PMN
A Prefeitura Municipal de Navegantes torna público que está SUSPENSO por tempo indeterminado o edital do Pregão Presencial nº 126/2021
PMN do objeto:
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MACADAME, BRITA, PÓ DE BRITA, BASE E
RACHÃO) PARA SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DE REPARO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE NAVEGANTES/SC
Maiores informações poderão ser sanadas pelo telefone (47) 3342-9530
Navegantes, 20 de outubro de 2021.

DECISÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO 275/2021

Publicação Nº 3358913

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RECEITA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS E FISCALIZAÇÃO
COMUNICAÇÃO DE DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
EDITAL DE PUBLICAÇÃO 022/2021
Processo Administrativo Fiscal 275/2020
Contribuinte: Claudio Heitor Natividade Costa 05337883962
Em razão do insucesso da entrega postal da comunicação das decisões dos processos administrativos tributários no endereço informado
pelo próprio contribuinte.
Comunica-se ao Contribuinte em questão, que nos termos da decisão administrativa exarada no Processo Administrativo Fiscal nº 275/2021,
foi INDEFERIDO o pleito, negando o recurso de impugnação de exclusão junto ao Simples Nacional e deixando de ser reconhecida a não
incidência de Taxa de Licença e Localização.
Resta notificado o Contribuinte ou seus representantes, a fim de que querendo, recorra da presente decisão à apreciação superior, dentro
do prazo de 30 dias.
Os prazos acima referidos entram em vigor na data da publicação deste edital.
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Navegantes, 21 de outubro de 2021.
Marllon Vieira de Oliveira
AUDITOR FISCAL

DECRETO 298-2021

Publicação Nº 3359960

DECRETO N º 298, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021
PROCEDE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO A SERVIDOR QUE ESPECIFICA
O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município e de conformidade com a Lei Municipal
Nº 2468 de 22/10/2019,
DECRETA:
Art. 1 º Fica, o Poder Executivo Municipal, autorizado a conceder adiantamento de numerário a servidora GISELE DOS SANTOS – Diretora
técnica da Fundação Municipal de Esportes - no valor total de R$ 2.524.40 (dois mil quinhentos e vinte e quartro reais e quarenta centavos)
para o Joguinhos Abertos de Santa Catarina, etapa estadual, modalidade vôlei de praia, naipe feminino e masculino, que acontecerá na cidade de São José, entre os dias 23 e 24 de outubro do corrente ano, dentro dos limites estabelecidos na Lei Federal Nº 4320/64, combinado
com a Lei Municipal Nº 2468 de 22/10/2019.
Art. 2 º O referido adiantamento tem por finalidade custear despesas de alimentação e hospedagem da delegação de vôlei de praia de
Navegantes, conforme discriminado:
I – Despesas Vôlei de Praia:
Almoço R$44,00 x 2 refeições x 8 pessoas = R$ 704,00
Janta R$59,90 x 2 refeições x 8 pessoas = R$ 958,40
Hospedagem (R$262,00 x 2 quartos triplos) + (R$169,00 x 2 quartos duplos) x 1 diária = R$862,00
Art. 3 º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Libardoni Lauro Claudino Fronza
PREFEITO
Ditmar Alfonso Zimath
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

EDITAL 022-2021 PROGRESSÕES SETEMBRO 2021

Publicação Nº 3359157

EDITAL 022-2021 - PROGRESSÃO POR CAPACITAÇÃO REF. SETEMBRO-2021
A Comissão de Avaliação de Progressão por Capacitação, com fulcro no artigo 7º, §º 3º, VI, ‘a’, c/c artigo 11, §º 11, I, da Lei Complementar
11/2003, publica o Edital de Progressão do mês de Setembro/2021.
DEFERIDOS – PROGRESSÃO HORIZONTAL
Matrícula

Nome do Servidor

Progressão requerida

Cargo efetivo

Parecer final

Análise do parecer final

63412101

Alessandra Heronir da
Silva

Progressão Horizontal

Secretário escolar

Deferido

passando para a referência A

63340301

Aldrin Duarte

Progressão Horizontal

Psicólogo CREAS

Deferido

passando para a referência D

63284802

Alessandro Medeiros
Bernardo

Progressão Horizontal

Motorista

Deferido

passando para a referência C

6236801

Berenice Vergutz

Progressão Horizontal

Monitor de educação
infantil

Deferido

passando para a referência E

354804

Carla Isabel Borges

Progressão Horizontal

Monitor de educação
infantil

Deferido

passando para a referência H
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63418801

Catupcia Veronica Silva
Penha

Progressão Horizontal

Pedagogo da Instituição Deferido

passando para a referência A

6296603

Claudivane Pedrozo
Eberte

Progressão Horizontal

Monitor de educação
infantil

Deferido

passando para a referência D

63418401

Daiane Faleiro da Silva

Progressão Horizontal

Secretário escolar

Deferido

passando para a referência A

6301703

Daniela C. de Freitas W.
Progressão Horizontal
Carlos

Monitor de educação
infantil

Deferido

passando para a referência E

2038201

Diego Freitas de
Oliveira

Progressão Horizontal

Fisioterapeuta

Deferido

passando para a referência H

6307303

Elaine Cristina Jorge

Progressão Horizontal

Monitor de educação
infantil

Deferido

passando para a referência C

185901

Fernando Cardoso de
Souza

Progressão Horizontal

Tecnico de atividades
complementares

Deferido

passando para a referência K

444303

Gilvania Catia Paim
de Sa

Progressão Horizontal

Tecnico de Enfermagem
Deferido
SAMU

passando para a referência E

290606

Grazieli Reiser Bento

Progressão Horizontal

Fisioterapeuta

Deferido

passando para a referência H

63391001

Guilherme Lins Luduvichak

Progressão Horizontal

Eletricista de manutenção de veículos

Deferido

passando para a referência A

63323101

Jefferson Pinnow

Progressão Horizontal

Secretário escolar

Deferido

passando para a referência C

63421301

Joana D'arc da Costa

Progressão Horizontal

Agente de educação
40h

Deferido

passando para a referência A

1979401

Julieta Jaurretche

Progressão Horizontal

Monitor de educação
infantil

Deferido

passando para a referência F

6304703

Kelton Hansen

Progressão Horizontal

Tecnico do CREAS

Deferido

passando para a referência A

63340401

Luisa Carina Gessi
Rippel

Progressão Horizontal

Psicólogo CREAS

Deferido

passando para a referência D

63429501

Patricia Vieira

Progressão Horizontal

Fisioterapeuta

Deferido

passando para a referência A

63342001

Paulo Eleandro Carvalho

Progressão Horizontal

Operador de equipamentos PP

Deferido

passando para a referência C

63429901

Rodrigo Fernando Leite

Progressão Horizontal

Motorista

Deferido

passando para a referência A

1822408

Rosimeri Pereira de
Souza

Progressão Horizontal

Monitor de educação
infantil

Deferido

passando para a referência D

63322401

Sandro Jacob Pereira
Iegli

Progressão Horizontal

Secretário escolar

Deferido

passando para a referência C

419303

Schirlei Cristina da Silva Progressão Horizontal

Monitor de educação
infantil

Deferido

passando para a referência H

212002

Terezinha Regina Melo

Progressão Horizontal

Agente de serviços
gerais

Deferido

passando para a referência J

Progressão requerida

Cargo efetivo

Parecer final

Análise do parecer final

Agente de serviços
gerais

Indeferido

progrediu por desempenho conforme Art.
7º,§7º da LC 11/2003

INDEFERIDOS – PROGRESSÃO HORIZONTAL
Matrícula

Nome do Servidor

460201

Claudia Rosaria da Silva
Progressão Horizontal
Geronimo
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63387601

Edilene Siqueira da
Silva

Progressão Horizontal

Tecnica de Enfermagem Indeferido

progrediu por desempenho conforme Art.
7º,§7º da LC 11/2003

6337001

Eliana da Silva Feitosa
Bernardo

Progressão Horizontal

Agente de serviços
gerais

Indeferido

progrediu por desempenho conforme Art.
7º,§7º da LC 11/2003

5984405

Franciane Regina da
Silva

Progressão Horizontal

Agente de educação
30 h

Indeferido

progrediu por desempenho conforme Art.
7º,§7º da LC 11/2003

6278601

Irene Saldanha de
Jesus Ribeiro

Progressão Horizontal

Monitor de educação
infantil

Indeferido

progrediu por desempenho conforme Art.
7º,§7º da LC 11/2003

63314001

Itazau Lobato Teixeira
Pinto

Progressão Horizontal

Operador de equipamentos PP

Indeferido

progrediu por desempenho conforme Art.
7º,§7º da LC 11/2003

125607

Leda Isabel Ghisi Pavi

Progressão Horizontal

Monitor de educação
infantil

Indeferido

progrediu por desempenho conforme Art.
7º,§7º da LC 11/2003

63430501

Marcio Junior da Silva

Progressão Horizontal

Motorista

Indeferido

servidor em estágio
probatório, cfe Art 7º,
caput da LC 11/2003

6188902

Rosangela Buerger

Progressão Horizontal

Agente de serviços
gerais

Indeferido

progrediu por desempenho conforme Art.
7º,§7º da LC 11/2003

63374501

Sandra Aparecida
Ferrarezi

Progressão Horizontal

Secretário escolar

Indeferido

progrediu por desempenho conforme Art.
7º,§7º da LC 11/2003

6302502

Vilmara Rocha dos
Santos

Progressão Horizontal

Enfermeiro

Indeferido

progrediu por desempenho conforme Art.
7º,§7º da LC 11/2003

DEFERIDOS – PROGRESSÃO VERTICAL
Matrícula

Nome do Servidor

Progressão requerida

Cargo efetivo

Parecer final

Análise do parecer final

63337801

Boneval Francisco Menezes dos Santos

Progressão Vertical

Operador de equipamentos GP

Deferido

Passando para o nível I

63368801

Camila Matteucci
Bitencourt

Progressão Vertical

Enfermeiro ESF

Deferido

Passando para o nível I

354804

Carla Isabel Borges

Progressão Vertical

Monitor de educação
infantil

Deferido

Passando para o nível II

63312201

Clayton Moura Belo

Progressão Vertical

Medico Clinico Geral

Deferido

Passando para o nível II

63370301

Cleusa Aparecida Vieira
da Rosa

Progressão Vertical

Agente de educação
30h

Deferido

Passando para o nível I

63271601

Cristiane Kusumoto
Chaves

Progressão Vertical

Monitor de educação
infantil

Deferido

Passando para o nível I

6310201

Daiana Penteado Falk

Progressão Vertical

Enfermeiro ESF

Deferido

Passando para o nível II

63418401

Daiane Faleiro da Silva

Progressão Vertical

Secretário escolar

Deferido

passando para o nível I

63280301

Diana Lima Bernhardt
Serpa

Progressão Vertical

Monitor de educação
infantil

Deferido

Passando para o nível I
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63280301

Diana Lima Bernhardt
Serpa

Progressão Vertical

Monitor de educação
infantil

Deferido

Passando para o nível II

63342901

Donato de Lima Silva

Progressão Vertical

Motorista de transporte
escolar

Deferido

Passando para o nível II

995401

Doroteia de Souza
Baptista

Progressão Vertical

Monitor de educação
infantil

Deferido

Passando para o nível II

6282703

Edilene Neusa de Souza Progressão Vertical

Agente de educação
40h

Deferido

Passando para o nível II

6307303

Elaine Cristina Jorge

Progressão Vertical

Monitor de educação
infantil

Deferido

Passando para o nível II

63312401

Ellehn Cassia Leczko

Progressão Vertical

Veterinário

Deferido

Passando para o nível I

6331301

Fabiana Lorenço

Progressão Vertical

Agente de Educação
20h

Deferido

Passando para o nível I

63375501

Flavia Rafaela Ramos

Progressão Vertical

Assistente Social

Deferido

Passando para o nível I

63379601

Gabriela Fontana Peres

Progressão Vertical

Farmacêutico

Deferido

Passando para o nível
III

6272505

Gilmara Fatima dos
Santos

Progressão Vertical

Agente de Educação
20h

Deferido

Passando para o nível I

6245604

Giovana Correa Borges

Progressão Vertical

Monitor de educação
infantil

Deferido

Passando para o nível II

63388901

Graziela Feijó Vieira

Progressão Vertical

Auditor

Deferido

passando para o nível I

6233501

Jeferson Soares Rodrigues

Progressão Vertical

Tecnico de Enfermagem
Deferido
SAMU

Passando para o nível I

63323101

Jefferson Pinnow

Progressão Vertical

Secretário escolar

Deferido

Passando para o nível II

6187102

Joao Rafael da Silva
Netto Delgado

Progressão Vertical

Medico Neurologista

Deferido

Passando para o nível
III

17004

Joel Gervasio de Souza

Progressão Vertical

Engenheiro

Deferido

Passando para o nível I

44002

Joel Vieira

Progressão Vertical

Contador

Deferido

Passando para o nível II

6231701

Jones Francisco Arais

Progressão Vertical

Fiscal de serviços de
transporte público

Deferido

Passando para o nível I

63293401

Josiane Cristina Ferreira
Progressão Vertical
Schermack Ribeiro

Monitor de educação
infantil

Deferido

Passando para o nível I

6213101

Juliana Prauso

Progressão Vertical

Analista Administrativo

Deferido

Passando para o nível II

63299101

Karoline de Oliveira
Bittencourt Espindola

Progressão Vertical

Fiscal de vigilância
sanitária

Deferido

Passando para o nível I

6306601

Lais Olsson

Progressão Vertical

Odontólogo ESF

Deferido

Passando para o nível II

6249705

Luciana Deschamps

Progressão Vertical

Agente de Educação
20h

Deferido

Passando para o nível I

6249705

Luciana Deschamps

Progressão Vertical

Agente de Educação
20h

Deferido

Passando para o nível II

2058801

Luciane Alles

Progressão Vertical

Enfermeiro

Deferido

Passando para o nível II

63320401

Luciani Teresinha Odeli
Nascimento

Progressão Vertical

Secretário escolar

Deferido

Passando para o nível I
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63387301

Luciano da Costa

Progressão Vertical

Auditor

Deferido

Passando para o nível II

6279101

Mairon Atilio Arceno

Progressão Vertical

Procurador Fundacional Deferido

Passando para o nível II

6197001

Marcio Butzke

Progressão Vertical

Engenheiro

Deferido

Passando para o nível I

6284203

Mariana Ribeiro Cordova Pereira

Progressão Vertical

Monitor de educação
infantil

Deferido

Passando para o nível I

6238801

Maristela Freitas
Mundim

Progressão Vertical

Odontólogo ESF

Deferido

Passando para o nível II

63296601

Natalia dos Santos

Progressão Vertical

Agente de educação
40 h

Deferido

Passando para o nível II

6211501

Pablo Sebastian Velho

Progressão Vertical

Medico Infectologista

Deferido

Passando para o nível II

63429501

Patricia Vieira

Progressão Vertical

Fisioterapeuta

Deferido

passando para o nível I

636389701

Prsicila Sueli Luciano

Progressão Vertical

Monitor de transporte
escolar

Deferido

passando para o nível I

6262801

Rodrigo Torri Vieira

Progressão Vertical

Odontólogo ESF

Deferido

Passando para o nível II

1822408

Rosimeri Pereira de
Souza

Progressão Vertical

Monitor de educação
infantil

Deferido

Passando para o nível II

63302801

Rudineia Tamagno

Progressão Vertical

Agente de Educação
20h

Deferido

Passando para o nível I

203716

Silvana Adriano Francez Progressão Vertical

Tecnica de Enfermagem
Deferido
ESF

Passando para o nível II

1883901

Simone Bento da Silva
Felipe

Progressão Vertical

Monitor de educação
infantil

Deferido

Passando para o nível I

2058101

Suzana Cardoso Flores
da SIlva

Progressão Vertical

Fonoaudiólogo

Deferido

Passando para o nível II

63297601

Thayse Cristine Vieira

Progressão Vertical

Agente de educação
30 h

Deferido

Passando para o nível I

6332301

Valeria Inez de Lima e
Silva

Progressão Vertical

Agente de Educação
20h

Deferido

Passando para o nível II

63411001

Vanderlei Cardoso

Progressão Vertical

Engenheiro

Deferido

Passando para o nível II

INDEFERIDOS – PROGRESSÃO VERTICAL
Matrícula

Nome do Servidor

Progressão requerida

Cargo efetivo

Parecer final

Análise do parecer final

63376601

Clauza Matteuci

Progressão Vertical

Enfermeiro ESF

Indeferido

servidor em estágio
probatório, cfe Art 11,
caput da LC 11/2003

1683502

Jessica Morgana Crispim Bernardes

Progressão Vertical

Secretário escolar

Indeferido

6231701

Jones Francisco Arais

Progressão Vertical

Fiscal de serviços de
transporte público

Indeferido

63272101

Leila Mello

Progressão Vertical

Agente de serviços
gerais

Indeferido
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63388601

Samaritano Uller

63322401

Sandro Jacob Pereira
Iegli

Progressão Vertical

Progressão Vertical

Motorista de transporte
escolar

Secretário escolar
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Indeferido

não apresentou diploma
ou certificado

Indeferido

diploma sem afinidade
com área de atuação,
cfe Art. 11º §8º da LC
11/2003

Navegantes, 20 de outubro de 2021.
Comissão de avaliação de progressão por desempenho, conforme Portaria 2.410/2019:
Alessandra Muller Jan Ullrich

Jefferson Amaral

Ditmar Alfonso Zimath
Secretário de Administração
ATENÇÃO - Os recursos serão aceitos apenas por meio digital, através do e-mail: administracao.recepcao@navegantes.sc.gov.br

EDITAL DE MATRÍCULA 01-2021-RETIFICAÇÃO

Publicação Nº 3359961

EDITAL DE MATRÍCULA Nº 001/2021
(Retificação nº 01: 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.5.1 e 5.5.2)
Fixa data e estabelece as orientações gerais e critérios para Rematrícula, Matrícula através do Fila Única, Transferência Interna na Educação
Infantil, para o ano letivo de 2022, nas instituições mantidas pela Secretaria de Educação de Navegantes que ofereçam atendimento de
creches e/ou pré-escolas.
O Município de Navegantes, por intermédio da Secretaria de Educação, no uso de suas atribuições de acordo com as disposições regimentais, torna público e de conhecimento dos interessados, que mediante o presente Edital, estabelecerá as diretrizes do processo de atendimento, matrícula, rematrícula e transferência de alunos na Educação Infantil para o ano letivo de 2022, nas Unidades de Educação Infantil
da Rede Municipal de Ensino de Navegantes.
1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
De acordo com o disposto na Constituição Federal/88, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB Nº 9.394/96, Leis Federais
Nº 11.114/05 e Nº 11.274/06 que dispõe sobre a obrigatoriedade do Ensino Fundamental aos seis anos de idade, Lei Nº 1319 de 01 de
dezembro de 1999 que cria o Sistema Municipal de Ensino, Lei Complementar do Sistema Municipal de Ensino Nº 179 de 30 de abril de
2013, a Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013 que altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da educação e dar outras providências, Parâmetros de Qualidade para
Educação Infantil de 2006, na Lei Nº8.069/90 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e outras legislações correlatas, ficam
estabelecidas as diretrizes de matrícula na Educação Básica/Educação Infantil, ano letivo 2022.
2. APRESENTAÇÃO
2.1. A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.
2.2. A Educação Infantil será oferecida em:
I. Creches, para crianças até 3 (três) anos de idade;
II. Pré-escolas, para crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de idade completos ou a completar até 31 de março de 2022 (em caráter
obrigatório).
3. DOS OBJETIVOS
3.1. Do Objetivo Geral
Este edital tem por objetivo geral orientar o processo de atendimento, a matrícula, rematrícula e transferência de crianças na Educação
Infantil para o ano letivo de 2022 nas Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Navegantes.
3.2. Dos Objetivos Específicos
3.2.1. Dar publicidade ao edital afixando-o em local de fácil acesso e visibilidade aos interessados.
3.2.2. Salvaguardar o direito da criança ao Ensino Fundamental, em idade própria, respeitada a idade de ingresso estabelecida pela Resolução CNE/CEB nº 05/2009: 6 (seis) anos completos ou a completar até 31 de março no ano de ingresso.
3.2.3. Assegurar o direito a matrícula na Educação Básica obrigatória e gratuita a toda criança, a partir de 4 (quatro) anos completos ou a
completar até 31 de março de 2022, no ingresso da educação infantil.
3.2.4. Renovação da matrícula das crianças que já frequentam as unidades de ensino de Educação Infantil.
3.2.5. Efetuar a matrícula das crianças novas, cumprindo os critérios deste edital;
3.2.6. Encaminhar internamente crianças das unidades que encerram o atendimento a faixa etária.
3.2.7. Transferir internamente, quando solicitado pelos pais e ou responsáveis e havendo a disponibilidade de vaga.
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3.2.8. Efetuar a matrícula em qualquer época do ano letivo, por meio do cadastro na UE pretendida, atendidas as disposições legais.
3.2.9. Cadastrar e atualizar os dados no Sistema de Fila de Espera.
3.2.10. Organizar a distribuição de vagas disponíveis na escola, de acordo com o número de crianças para cada segmento educacional
previsto neste edital.
4. DOS CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Número de alunos por sala:
Etapas

Turmas
Berçário I
Berçário II

Creche

Berçário III

Maternal I

Maternal II
Pré-Escola
Jardim

Faixa etária
Nascidos a partir de 01/04/2021
Crianças com 01 (um) ano de idade
completo até 31 de março – Nascidos entre 01/04/2020 a 31/03/2021
Crianças com 02 (dois) anos de
idade completos até 31 de março - Nascidos entre 01/04/2019 a
31/03/2020
Crianças com 03 (três) anos de
idade completos até 31 de março – Nascidos entre 01/04/2018 a
31/03/2019
Crianças com 04 (quatro) anos de
idade completos até 31 de março – Nascidos entre 01/04/2017 a
31/03/2018
Crianças com 05 (cinco) anos de
idade completos até 31 de março – Nascidos entre 01/04/2016 a
31/03/2017

Nº de Crianças por turma/turno
20
22

24

25

25

25

3.1. O parâmetro para a formação das turmas, em locais onde o espaço físico não comporta a quantidade de crianças em cada sala, conforme especificado no edital, decorrerá das especificações da metragem das salas de aula. O mesmo critério será válido para as salas que
comportam mais crianças do que o número determinado respeitando o número de crianças por adulto.
3.2. Que a área mínima para todas as salas para crianças de 0 a 5 anos contemple 1,50 m² por criança atendida considerando a importância
da organização dos ambientes educativos e a qualidade do trabalho. Recomenda-se que a metragem das salas seja a mesma, independentemente da faixa etária, possibilitando alterações nos agrupamentos, de acordo com a demanda da comunidade, conforme recomenda os
Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil.
3.3. O atendimento será ofertado em período integral e parcial, para crianças de zero a três anos completos até 31 de março de 2022.
3.4. Os pais/responsáveis, cujo filho esteja matriculado em período integral, deverão apresentar declaração de trabalho sempre que for
solicitado.
3.5. O atendimento para crianças de quatro e cinco anos completos até 31 de março de 2022 será ofertado em período parcial, sendo possível a ampliação do período de atendimento conforme o disposto no item 5.5.1.
3.6. O número de crianças previsto para cada turma de atendimento integral refere-se a cada turno do dia. Portanto, o limite máximo deverá
ser considerado apenas por período (matutino e vespertino), evitando vagas ociosas em um dos turnos.
5. DOS PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA
5.2. As instituições mantidas pela Rede Municipal de Ensino de Navegantes, que atendem as turmas de Creche e Pré-escola, respeitarão os
períodos distintos para efetuar os diferentes procedimentos de matrículas.
5.2. Os procedimentos referentes à matrícula são os seguintes:
ALUNOS NOVOS
4.1.1 CADASTRO FILA DE ESPERA
4.1.1.1 As novas matrículas para as turmas de Educação Infantil respeitarão ao DECRETO do Fila de Espera, que orienta sobre os procedimentos para cadastro de solicitação de vaga em creche e pré-escola, classificação da lista Fila de Espera e encaminhamentos para Unidades
Educacionais.
4.1.1.2 Serão incluídas no cadastro todas as crianças de 04 meses a 3 (três) anos completos até 31 de março de 2022 e as que completarem
4 (quatro) anos a partir de 01 de abril de 2022, cujas famílias têm a intenção de matriculá-las nos Centros de Educação Infantil da Rede
Municipal de Ensino de Navegantes, para o ano de 2022.
4.1.1.3 No ato do preenchimento do cadastro no Sistema Fila de Espera, os pais ou responsável legal, deverão apresentar toda documentação necessária, conforme estabelecido no item 7.1 deste Edital.
4.1.1.4 No ato do cadastro, os pais e/ou responsáveis deverão escolher uma Unidade de Ensino de seu interesse. Com o surgimento da vaga
em uma das unidades de interesse, o responsável legal será comunicado.
4.1.1.5 No caso de mudança do local de residência ou do local de trabalho, o responsável legal deverá procurar uma das unidades de Educação Infantil e inserir as alterações, inclusive os locais de interesse de vaga;
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 1238

4.1.1.6 Durante todo o ano o Sistema de Fila de Espera aceita novos cadastros;
4.1.1.7 As matrículas para alunos novos acontecerão conforme ordem cronológica de Cadastro no Fila de Espera.
4.1.1.8 Mediante a existência de uma vaga, o Diretor da Instituição de Ensino informará à Secretaria Municipal de Educação/Setor de Cadastro Fila de Espera.
4.1.1.9 A Secretaria Municipal de Educação informará ao Diretor da Instituição de Ensino, de acordo com o Cadastro do Fila de Espera, a
criança que deverá ser chamada para efetivar a matrícula.
4.1.1.10 A convocação do responsável legal da criança será efetivada na instituição de ensino, por meio de contato telefônico, no mínimo
três tentativas, em dias e horários alternados, a serem registrados no cadastro do Fila de Espera, pelo Diretor ou Secretário Escolar da
instituição de ensino.
4.1.1.11 Após a convocação o responsável legal terá o prazo de três dias corridos para efetivar a matrícula.
4.1.1.12 Decorrido o prazo de três dias da convocação e, caso os pais e/ou responsáveis legais não tenham comparecido à instituição de
ensino, ou ainda, em virtude de desistência formal, a inscrição de intenção de matrícula será excluída do cadastro de fila de espera.
4.1.1.13 Quando o responsável legal não tiver interesse na vaga ofertada, ou seja, a especificação do atendimento não atende a necessidade da família, este poderá requerer que o cadastro de intenção de matrícula seja reposicionado, hipótese em que a inscrição assumirá a
data e hora do ato do registro citado (final de fila).
4.1.1.14 Casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, como medida protetiva ou requerimentos, bem como solicitações do Ministério Público,
serão prioridade, sendo esses casos comprovados por meio de documento timbrado.
4.1.1.15 No ato do cadastro o servidor público deverá informar ao responsável legal quanto às regras de classificação.
4.1.1.16 É de responsabilidade dos pais e/ou responsável legal manter os dados para contato atualizados.
4.1.1.17 O cadastro pode ser efetuado em qualquer época do ano, ficando registrado, data e horário, garantindo a classificação por ordem
cronológica.
PARA OS ALUNOS DA REDE
4.1.2 RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS
4.1.2.1 É garantida às crianças que já possuem vínculo educacional na Educação Infantil com a Rede Municipal de Educação de Navegantes
a vaga para o ano letivo de 2022, respeitada a idade para a composição das turmas, a existência da turma e o turno de atendimento para
a referida turma.
4.1.2.2 Nesse caso, haverá apenas a atualização de dados, confirmados pelos pais ou responsável legal.
4.1.2.3 Será compromisso da família comunicar à unidade de ensino de Educação Infantil qualquer alteração de dados existentes na ficha
de matrícula, caso alguma especificidade não seja comunicada à Unidade de Ensino de Educação Infantil, a mesma se exime da responsabilidade.
4.3. ENCAMINHAMENTOS INTERNOS POR ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO
4.3.1. Nos casos em que a Unidade de Educação Infantil encerra o atendimento para a faixa etária, à Direção fornecerá o documento de
encaminhamento (preenchido com turma e unidade de destino), juntamente com o Atestado de Frequência, para que os pais e ou responsáveis procurem as unidades de destino, de acordo com o mapeamento de vagas organizado pela Secretaria Municipal de Ensino.
4.3.2. Os encaminhamentos de vagas serão fornecidos de acordo com a organização das unidades de ensino e por zoneamento, condicionados a capacidade de cada local, nos casos que excedam essa organização não existe a garantia da vaga na unidade de interesse dos pais
e ou responsáveis.
4.4. TRANSFERÊNCIAS INTERNAS
4.4.1. Terá direito a transferência interna, o aluno já matriculado na Rede de Ensino de Navegantes, na modalidade de Educação Infantil,
que tenha interesse em mudar de unidade de ensino por motivos a serem esclarecidos diretamente à Direção.
4.4.2. A família deverá solicitar a transferência da criança para outra unidade educacional da rede, em formulário próprio, em qualquer
época do ano, condicionada a sua frequência e existência de vagas, com prioridade sobre as chamadas do Sistema Fila de Espera, mediante
a ordem cronológica de cadastro de solicitação de transferência.
4.4.3. A unidade de Educação Infantil de origem deverá enviar aos pais ou responsável o atestado de frequência e poderá auxiliar na logística interna da transferência realizada.
4.5. AMPLIAÇÃO DE PERÍODO DE ATENDIMENTO
4.5.1. Mediante a existência da vaga, terá prioridade na ampliação de período de atendimento a criança que já está matriculada, respeitando-se critérios de atendimento prioritário a famílias de baixa renda e/ou vulnerabilidade social, condicionada ao cadastro no Cadastro
Único para Programas Sociais (CadÚnico) e, quando solicitada, a apresentação da Declaração de Trabalho dos pais e/ou responsáveis legais.
4.5.2. Este processo será coordenado pela Secretaria Municipal de Educação.
5. FREQUÊNCIA DA CRIANÇA
Procedimentos que deverão ser seguidos pelo corpo técnico das unidades de Educação Infantil:
6.1. Para alunos de creche (até 3 anos)
5.0.1 Comunicar, por escrito, no ato da matrícula, ao responsável legal pela criança, que as ausências devem ser justificadas e poderão
acarretar na perda da vaga.
5.0.1. Entrar em contato com o responsável legal para esclarecimentos, após 3 (três) dias consecutivos de ausência sem justificativa.
5.0.2. Decorridos 15 (quinze) dias úteis consecutivos de ausências injustificadas da criança, esgotadas as tentativas de contato com a família, com os devidos registros com data e horário de contato, a matrícula da criança será dada como abandono.
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5.0.3. O afastamento da criança motivado por situações particulares, poderá ser concedido pela Equipe Gestora do Centro de Educação
Infantil, com prazo limite de até 30 dias consecutivos, devendo ser comunicado pela família com antecedência e por escrito.
5.0.4. O afastamento da criança para tratar da saúde, fica resguardada a vaga, desde que a ausência seja comunicada, no prazo de 3 (três)
dias, pelo responsável legal e o atestado seja apresentado no retorno da criança.
5.1. Para alunos de pré-escola (4 e 5 anos)
5.1.1. Comunicar, por escrito, no ato da matrícula, ao responsável legal pela criança, que as ausências devem ser justificadas e poderão
acarretar na comunicação ao Conselho Tutelar e Ministério Público.
5.1.2. Seguir as orientações do Programa APOIA on-line para as crianças de pré-escola.
5.1.3. Entrar em contato com o responsável legal para esclarecimentos, após 3 (três) dias consecutivos de ausência sem justificativa.
5.1.4. Decorridos 5 (cinco) dias úteis consecutivos de ausências injustificadas da criança, esgotadas as tentativas de contato com a família,
com os devidos registros com data e horário de contato, seguir as orientações do programa APOIA on-line.
5.1.5. O afastamento da criança motivado por situações particulares, poderá ser concedido pela Equipe Gestora do Centro de Educação
Infantil, cabendo à família, com antecedência, declarar por escrito a necessidade, salvaguardando a frequência de no mínimo 60% (sessenta
por cento) dos dias letivos.
5.1.6. Quando o afastamento da criança for para tratar da saúde, fica resguardada a vaga, desde que a ausência seja comunicada, no prazo
de 3 (três) dias, pelo responsável legal e o atestado seja apresentado obrigatoriamente no retorno da criança.
5.2. Abandono de vaga
5.2.1. Ocorre nas situações em que a criança apresenta 15 (quinze) dias úteis consecutivos de ausências injustificadas, sem que a família
informe a instituição o motivo da ausência, esgotadas todas as tentativas de localização e reintegração, registrando data e horário do contato, caracterizando então, abandono de vaga.
5.2.2. Para as crianças matriculadas nas turmas de Pré-escola, o abandono de vaga só ocorrerá quando a criança apresentar 60 (sessenta)
dias de faltas consecutivas, sem apresentar justificativas e esgotadas todas as tentativas de localização e reintegração, envolvendo a instituição de ensino/família/APOIA/Conselho Tutelar/MP, o que caracterizará abandono de vaga.
6. DOS CRITÉRIOS PARA MATRÍCULA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
6.1. É obrigatória a apresentação dos seguintes documentos originais no cadastro do Sistema Fila de Espera:
a) Certidão de Nascimento da criança.
b) Comprovante de residência.
c) CPF e RG do pai/mãe ou responsável legal.
d) Declaração de Trabalho do pai/mãe ou responsável legal para as vagas em período integral.
e) Telefones para contato.
6.2. Para efetivação da matrícula são necessários os seguintes documentos (original e cópia):
a) Certidão de Nascimento da criança. (Original e cópia)
b) Carteira de Vacina (folha dos Dados do Nascimento e folha página de identificação e triagem neonatal da criança). (Original e cópia)
c) Cartão do SUS da criança. (Original e cópia)
d) No caso de criança com deficiência apresentar laudo médico com data atualizada, de comprovação de deficiência ou doença crônica
para adequação de ações de atendimento educacional especializado por parte de Rede Municipal de Ensino (caso necessite de atendimento
especializado educacional); (Original e cópia)
e) Atestado médico das restrições de saúde da criança, quando houver. (Original e cópia)
f) Número do NIS do aluno, se beneficiário do bolsa família. (Cópia)
g) Comprovante de residência, atualizado até 02 (dois) meses anteriores à inscrição (cópia de faturas de água, energia elétrica, cartão,
contrato de aluguel, internet e telefone) em nome dos responsáveis legais. Caso o comprovante de residência não esteja no nome de um
dos pais e/ou responsável legal, anexar declaração do proprietário da residência. (Original e cópia)
h) Declaração de guarda emitida pelo Juizado da Infância e Juventude para as crianças que convivem com responsáveis. (Original e cópia)
i) CPF e RG do pai/mãe ou responsável legal. (Original e cópia)
j) Declaração emitida pelo empregador ou pelo profissional liberal/autônomo, trabalhador informal/eventual constando o horário de efetivo
trabalho e período de férias, com registro em cartório (simples reconhecimento de firma) para as vagas em período integral (Anexo II).
k) Telefones para contato.
6.3. A falta de apresentação de qualquer documento obrigatório impossibilita a realização da inscrição.
6.4. Para alunos considerados estrangeiros, os documentos solicitados deverão ter equivalência junto a documentação brasileira, casos
isolados, cabe a Secretaria da Educação verificar e resolver para que assim seja assegurado o direito da criança de estudar.
6.5. A matrícula não poderá ser vinculada à exigência de qualquer tipo de contribuição financeira ou imposição de condições relativas à
material escolar, uniforme ou equivalente.
7. DO CRONOGRAMA DE MATRÍCULA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
ENTREGA DOS ENCAMINHAMENTOS AOS PAIS/RESPONSÁVEIS
Matrículas para alunos da rede ENCAMINHADOS de outras Unidades Escolares.
REMATRÍCULAS
Matrículas do Fila de Espera e Novas Matrículas
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8. DA COMISSÃO DE MATRÍCULA
8.1. A instituição de ensino constituirá uma Comissão de Matrícula, formada por 1(um) representante da direção, 1 (um) representante da
secretaria da unidade de ensino, 2(dois) representantes da APP e 2(dois) representante do Conselho Escolar com a finalidade de fazer cumprir este Edital, no período de matrículas e no decorrer do ano letivo, promovendo ampla divulgação, acompanhamento, análise e emissão
de pareceres sobre as solicitações de matrícula.
8.2. Compete exclusivamente à Comissão de Matrícula:
a) Conferir a habilitação das vagas/matrículas;
b) Realizar análise da documentação entregue pelos responsáveis legais após a convocação e dar autenticidade aos mesmos.
c) Deliberar sobre a comprovação das informações prestadas pelos responsáveis legais no Sistema Eletrônico de Cadastro.
d) Verificar as denúncias encaminhadas à unidade referentes à comprovação de informações e matrículas.
e) Lavrar em livro ata todos os registros realizados pela Comissão de Matrícula, relação completa da composição dos membros e suas respectivas assinaturas, bem como relação dos cadastros analisados por oferta de vaga e sua respectiva classificação.
f) Prestar esclarecimentos acerca das matrículas realizadas na unidade quando solicitado pela Secretaria de Educação;
8.3. A Comissão de Matrícula deverá zelar pela transparência e lisura do processo e garantir o sigilo das informações.
8.4. Em caso de dúvidas quanto à localização da residência da criança, a Comissão poderá fazer visita ao local para emissão do parecer.
9. DA DIVULGAÇÃO
9.1. A Secretaria Municipal de Educação e as unidades de educação infantil são responsáveis pela ampla divulgação deste edital e deverão
utilizar todos os meios de comunicação disponíveis no município.
9.2. A ampla divulgação do período destinado à realização das intenções de vaga e matrícula deve ser o suporte para atingir o objetivo
proposto neste edital.
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 As condições deste Edital são universais e, portanto, são as mesmas para todos, razão pela qual são formalizadas seguindo disposições
rígidas e inegociáveis, em que se obrigam tanto a Secretaria de Educação como os interessados, após o deferimento da matrícula
10.2 A Unidade de Ensino de Educação Infantil deverá, a partir do ato de matrícula, assegurar à comunidade escolar acesso ao regimento
interno, às normas da escola e ao seu Projeto Pedagógico.
10.3 A transferência de turno somente ocorrerá mediante solicitação e/ou autorização dos pais da criança ou responsável legal e sob parecer
da direção e da coordenação pedagógica, observada a conveniência didático-pedagógica e existência de vaga.
10.4 É vedado à unidade escolar transferir compulsoriamente o aluno.
10.5 A Secretaria Municipal de Educação, em caso de suspeita ou denúncia, fará revisão das matrículas que não obedecerem aos critérios
estabelecidos neste edital, promovendo, se necessário, ações administrativas e/ou judiciais.
10.6 As informações constantes nas declarações das famílias e/ou responsável legal, incluindo declarações de trabalho, serão de inteira
responsabilidade dos signatários, e, caso sejam inverídicas, os mesmos responderão, em conformidade com a legislação vigente.
10.7 A Equipe Gestora da Unidade Escolar deverá, a partir do ato de matrícula, assegurar aos pais, responsáveis e alunos, a orientação
quanto às normas de convivência, uso do uniforme escolar, transporte escolar, frequência obrigatória, a importância do acompanhamento
da família nos estudos e da integração escola-família bem como demais informações contidas no Projeto Pedagógico.
10.8 O Diretor e o Secretário (a) Escolar da instituição de ensino são responsáveis pela regularidade da documentação das crianças e por
armazenar e manter atualizados os dados no sistema de gestão educacional, sendo considerado como oficial os dados escolares contidos
no referido sistema.
10.9 Todos os referenciais citados no presente Edital estão submetidos aos regulamentos e restrições impostos pelos Plano de Contingência
Municipal e de cada unidade escolar, Portarias e Decretos que orientam sobre o retorno às aulas presenciais e os regramentos sanitários,
que compreendem o Regime Especial de Educação, decorrente da Pandemia COVID-19, podendo ocorrer adaptações práticas como medida
de segurança na saúde.
10.10 Revogam-se as disposições em contrário.
Navegantes, 20 de outubro de 2021.
Patrícia Duarte Cidral
Secretária Municipal de Educação
ANEXO I
REGIÕES DE INSCRIÇÃO
REGIÃO

BAIRRO SÃO PEDRO

CMEIs
1. C.M.E.I. Prof. Maria da Silva Santos
Rua Francisco Romão nº. 96, bairro São Pedro.
Telefone: (47) 3319-1570
2. C.M.E.I. – Prof. Alciréia Conceição Couto
Rua Presidente Nereu Ramos nº. 112, bairro São Pedro.
Telefone: (47) 3319-4555

REGIÃO

CMEIs

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 1241

3. C.M.E.I. Prof. Julieta Pereira Muller
Rua Aníbal Gaya 313, Bairro Centro.
Telefone: (47) 3349-4834
4. C.M.E.I. Recanto dos Baixinhos
Rua Áurea Vitalina Vieira 169 - Centro.
Telefone: (47) 3349-9044
5. Escola Municipal Professora Bernardete Maria Sedrez da Silva
Rua: José Alcebíades Laurentino 455, Bairro Centro.
Telefone: (47) 3319-5763
6. C.E.M. Prof. Clarinda Maria Gaya
Avenida Vereador Nereu Liberato Nunes, s/n, Bairro Centro.
Telefone: (47) 3319-1221
7. C.M.E.I. Prof. Alessandra Zilda da Silva
Avenida Prefeito José Juvenal Mafra, 2181, Bairro Centro.
Telefone: (47) 3348-2455
8 . C.M.E.I. Prof. Adélia de Souza Fernandes
Rua Estevão Pivatto nº 585, Bairro Centro.
Telefone: (47) 3342-4451

BAIRRO CENTRO

REGIÃO

CMEIs
9. C.M.E.I. Prof. Maria Carlota Vieira
Rua Milton Seara Muller, 1141, Bairro Meia Praia.
Telefone: (47) 3342-11-28
10. C.M.E.I. Prof. Silvete Couto de Miranda
Rua Adolfo Cabral Junior nº 1167, Bairro Meia Praia.
Telefone: (47) 3185-2023 / 3185-2404

BAIRRO MEIA PRAIA

REGIÃO

CMEIs
11. C.M.E.I. Prof. Rosana de Fátima Gaya Barreto
Rua Panamá, 264, nairro Gravatá.
Telefone: (47) 3349-2611
12. C.M.E.I. Regina Marly da Costa
Rua Henrique Julião, 133, bairro Gravatá
Telefone: (47) 3319-6776

BAIRRO GRAVATÁ

REGIÃO

BAIRRO SÃO DOMINGOS

CMEIs
13. C.M.E.I. Prof. Maria das Neves Emílio
Travessa Bornhausen nº 210, São Domingos.
Telefone: (47) 3348-3038
14. C.M.E.I. Portal do Saber
Rua Ranghetti nº 204, São Domingos II.
Telefone: (47) 3348-1318
15. C.M.E.I. Prof. Lenita de Souza Gaya
Rua Manoel Constâncio Mafra, 395, São Domingos.
Telefone: (47) 3349-8467
16. Pré-Escola Municipal Prof. Nazir Rodrigues Rebello
Rua Natividade Costa nº. 335, Bairro São Domingos I.
Telefone: (47) 3349-9980

REGIÃO

CMEIs
17. C.M.E.I. Prof. Solange Pascuali
Rua João Gazaniga nº 118, Bairro Machados.
Telefone: (47) 3342-5657
18. C.M.E.I – Prof. Natalina Sabel do Amaral
Rua Irineu José da Silva nº 183, Bairro Machados.
Telefone: (47) 3342-8026

BAIRRO
MACHADOS

REGIÃO
BAIRRO VOLTA GRANDE

CMEIs
19. C.M.E.I. Prof. Maria dos Navegantes Ramos
Rua Prefeito Manoel Evaldo Muller nº. 4875, Bairro Volta Grande.
Telefone: (47) 3348-2290

REGIÃO

CMEIs
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20. C.M.E.I. Prof. Isabel Flores Pagani
Rua Onório Bortolatto, Bairro Pedreiras.
Telefone: (47) 3185-2018

BAIRRO PEDREIRAS

REGIÃO
BAIRRO ESCALVADOS

REGIÃO
BAIRRO PORTO ESCALVADOS

REGIÃO
BAIRRO ESCALVADINHOS

REGIÃO

CMEIs
21. C.M.E.I. Prof. Kátia Regina Gazaniga de Souza
Rua Vereador Loureci Soares da Silva nº. 2947, Bairro Escalvados.
Telefone: (47) 3319-0191
CMEIs
22. C.M.E.I. Prof. José dos Passos Lemos
Rua Francisco Miguel Nunes, n°776, Bairro Porto Escalvados
Telefone: (47) 3148-0013
CMEIs
23. Escola Municipal Prof. Vergina Guedes Lemo
Rua Gilberto José Soares nº 1979, Bairro Escalvadinhos
Telefone: (47) 3185-2020
CMEIs
24. C.M.E.I. Prof. Nerozilda Pinheiro Ferreira
Rua Miguel Ranguetti S/N, Bairro Porto das Balsas.
Telefone: (47) 3319 -3584

PORTO DAS BALSAS

REGIÃO

CMEIs
25. CEBEM Prof. Didymea Lazzares de Oliveira
Rua Francisco de Paula Seara S/N, Bairro São Paulo.
Telefone: (47)3319-2196
26. C.M.E.I. Prof. Marlene de Souza Couto
Rua Arlindo Leal Neves 118, Bairro São Paulo.
Telefone: (47) 3319-2099
27. C.M.E.I. Bruce Craston Kay
Rua Júlio Madruga Mendes, 333, Bairro São Paulo.
Telefone: (47)3348-6010

BAIRRO SÃO PAULO

REGIÃO
BAIRRO HUGO DE ALMEIDA

CMEIs
28. C.M.E.I. Prof. Martinha Correa da Silva
Rua Tancredo Neves nº. 720, Bairro Hugo de Almeida.
Telefone: (47) 3319-9015

REGIÃO

CMEIs
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29. CAIQUINHO – Centro Educacional Prof. Maria de Lourdes Couto Cabral
Rua José Inácio da Silva nº. 150, Bairro Nossa Senhora das Graças.
Telefone: (47) 3348-0245

BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

30 . C.M.E.I. Laci Ana de Borba Cesário
Av. Prefeito João José Fagundes, 41, Nossa Sra. Das Graças.
Telefone: (47) 3319-6513

31. C.M.E.I. Prof. Robson Francisco Lopes
Rua Vereador José Flávio Soares, 425 Bairro Nossa Senhora das Graças.
Telefone: (47) 3348-2407

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA
Eu, ________________________________________ portador (a) da cédula de identidade RG nº _______________________ e inscrito (a)
no CPF sob o nº ______________________ declaro para os devidos fins que _________________________________, responsável pela
criança ______________________________, reside em meu imóvel localizado no endereço abaixo:
Logradouro:_________________________________________nº____________.
Bairro:______________________________________ CEP:_______________.
Município: _____________________________________.
Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, ciente de que se falsa for esta declaração, bem como a documentação comprobatória, incorrerá nas penas criminais. Estou ciente de que a omissão de informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou
divergentes implicam na desclassificação da inscrição.
Autorizo a Comissão responsável a confirmar e averiguar a informação acima.
Testemunha: ____________________________________________________________
CPF:___________________________________________________________________
R.G.: ___________________________________________________________________
Testemunha: _____________________________________________________________
CPF: ___________________________________________________________________
R.G.:___________________________________________________________________
Navegantes, ____ de _____________ de 202___.
(Assinatura do declarante)
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ANEXO III
Instituição de Ensino: _________________________________________________________
TERMO DE DESISTÊNCIA DE VAGA
Eu ________________________________________________________________________
portador (a) do CPF nº _____________________________________, responsável pela criança ___________________________________
__________________, residente à rua ____________________________________________________________, nº ___________, bairro
__________________________________________, declaro que estou desistindo da vaga ofertada no C.M.E.I ______________________
________________________________.
Tendo ciência que perante este direito não poderei revindicá-lo após assinado este termo.
Motivo:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________
Navegantes, ____/____/______.
Horário: ___________________.

Assinatura do(a) Diretor(a)

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE CIENTE QUANTO ÀS FALTAS E ABANDONO DA VAGA DE 0 À 03 ANOS
Eu,_________________________________________________ , portador(a) da cédula de identidade RG n° _____________ e inscrito(a)
no CPF sob o n° _____________________ , declaro estar ciente que a criança _____________________________________________ será
desligada da vaga, quando sem justificativa e esgotada todas as tentativas de contato com a família, com os devidos registros com data e
horário de contato, a matrícula da criança será dada como abandono, com base no Regimento Único da Rede Municipal de Ensino e conforme prescrito neste edital, a criança não comparecer à unidade escolar pelo período de 15 (quinze) dias consecutivos.
Local e data:_______________________, de __________________ de 20___.
Assinatura do Declarante
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE CIENTE QUANTO ÀS FALTAS E ABANDONO DA VAGA NA PRÉ-ESCOLA
Eu,_________________________________________________ , portador(a) da cédula de identidade RG n° _____________ e inscrito(a)
no CPF sob o n° _____________________ , declaro estar ciente que a criança _____________________________________________ ,
será desligada da vaga quando a mesma apresentar 60 (sessenta) dias de faltas consecutivas, sem apresentar justificativas e esgotadas
todas as tentativas de localização e reintegração, envolvendo a instituição de ensino/família/APOIA/ConselhoTutelar/MP, o que caracterizará
abandono de vaga.
Local e data:_______________________, de __________________ de 20___.
Assinatura do Declarante
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO
(Autônomo, Profissional Liberal, Trabalhador Informal ou Eventual, Sócio Majoritário)
Eu,______________________________________________________________________ , portador (a) da cédula de identidade RG
n°_____________________ e inscrito(a) no CPF sob o n°________________________________ , declaro que minha jornada de trabalho
é das_________ horas às_________ horas (________ dias por semana), trabalho no desempenho da(s) atividade(s) de_______________
______________________________, nos seguintes locais:______________________________________________________ _________
__________________________________________________________________.
Declaro ainda a inteira responsabilidade pelas informações contidas neste instrumento, estando ciente de que a omissão ou a apresentação
de informações e/ou documentos falsos ou divergentes poderão implicar nas medidas administrativas cabíveis. Autorizo a Secretaria de
Educação a certificar as informações acima.
(Este documento deverá ser registrado em cartório)
Local e data: __________________________,_____ de_________________ de 20___.
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 1245

Assinatura do Declarante

LEI 3585-2021

Publicação Nº 3358856

LEI Nº 3585/2021
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A INSTALAR O BANCO DE LEITE MATERNO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os munícipes que a Câmara Municipal de Vereadores
aprovou e EU sancionei a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a instalar o Banco de Leite Materno no Município de Navegantes, através da Secretaria Municipal
de Saúde.
Parágrafo único. O Banco de Leite Materno terá como objetivo:
I - Fornecer leite materno, sob prescrição médica, atendendo às necessidades dos recém-nascidos, principalmente dos prematuros desnutridos e lactantes com patologias que exijam o aleitamento natural;
II - Contribuir para reduzir a mortalidade infantil e estabelecer condições para a manutenção de um grupo permanente de nutrizes em
estado adequado de saúde.
Art. 2º O Banco de Leite Materno será dotado de equipamentos necessários ao recolhimento e conservação do leite, bem como cuidará da
periódica manutenção dos mesmos.
Art. 3º Caberá à Secretaria Municipal de Saúde:
I - Estabelecer normas de funcionamento do Banco de Leite Materno devidamente compatibilizadas com as atividades de rotina do serviço
materno-infantil;
II - Conscientizar a comunidade sobre a relevância do Banco de Leite Materno e de sua contribuição para a melhoria dos níveis de saúde
das próximas gerações;
III - Estabelecer os critérios a serem utilizados para a seleção das nutrizes, os quais deverão observar condições clínicas que garantam o
fornecimento de um produto de boa qualidade.
Art. 4º Os hospitais e maternidades terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação desta Lei, para adequarem as normas vigentes.
Art. 5º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de verba orçamentária própria.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
NAVEGANTES, 18 DE OUTUBRO DE 2021.
LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO MUNICIPAL
Registrada e publicada a presente Lei na Secretaria de Administração e Logística, aos dezoito dias do mês de outubro de 2021.
DITMAR ALFONSO ZIMATH
Secretário de Administração e Logística

PORTARIA 3981-2021

Publicação Nº 3359958

PORTARIA Nº 3981 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021.
PRORROGA PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO – AUTOS Nº 001/2021.
O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu art. 60, combinado
com a lei complementar 007 de 11/11/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes,
RESOLVE:
I - PRORROGAR por 90 (noventa) dias, o prazo de conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo de Responsabilização PAR, designada pela Portaria 2734 de 08 de junho de 2021, visando à apuração de eventuais responsabilidades administrativas constantes
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do Processo Administrativo de Investigação Preliminar nº01/2021, bem como proceder ao exame dos atos conexos que emergirem no curso
da investigação.
II - A prorrogação é imprescindível, em razão da produção de provas e oitivas das testemunhas.
III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 08 de setembro de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 14 DE OUTUBRO DE 2021.
Libardoni Lauro Claudino Fronza
PREFEITO MUNICIPAL
Ditmar Alfonso Zimath
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 3995-2021

Publicação Nº 3358893

PORTARIA Nº 3995/2021
DESIGNA SERVIDOR AUTORIZADO A DIRIGIR OS VEÍCULOS QUE ESPECIFICAM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o DECRETO nº 11 de 12 de janeiro
de 2021, bem como a Lei Orgânica de Navegantes
RESOLVE:
Art. 1º AUTORIZAR, por este ato, a servidora abaixo relacionada, a dirigir os veículos oficiais para a execução de serviços da Administração
Pública de Navegantes, observada a habilitação específica na CNH:
I) HELENA DOS SANTOS SOARES – matrícula n°4862104.
Art. 2º O servidor público autorizado a dirigir deverá obter autorização específica do Gestor da pasta para utilização do veículo naquele dia,
não podendo:
a) Ceder à direção do veículo a terceiros;
b) Utilizar o veículo em atividades particulares ou diversas daquelas que motivaram a concessão;
c) Conduzir pessoas e/ou materiais estranhos ao serviço público prestado.
Art. 3º O servidor público autorizado a dirigir veículos oficiais deverá cumprir as determinações expressas na Instrução Normativa SGC Nº
03/2020.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
NAVEGANTES/SC, 18 de setembro de 2021.
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
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Nova Itaberaba
Prefeitura
PORTARIA N° 128, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3360050

PORTARIA N.º 128/2021 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
“CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ITABERABA-SC, usando das atribuições que lhe confere a Lei Complementar nº 1.228/2019;
CONSIDERANDO: O direito de férias já adquirido pela servidora e o requerimento solicitando concessão e o deferimento do Sr. Prefeito
Municipal.
RESOLVE:
ART. 1º - CONCEDER, férias regulamentares a servidora municipal CLENICE MARIA TEDESCO DE ZORZE, ocupante do cargo de Contadora
Geral, lotada na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, com período aquisitivo de 01/11/2019 a 31/10/2020, e período de gozo
de 21/10/2021 a 30/10/2021.
ART. 2º - Autoriza a conversão de 1/3 de férias em abono pecuniário.
ART. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ITABERABA-SC, 20 DE OUTUBRO DE 2021.
IVANIR JOSE POSSEBON
Prefeito Municipal
MELANIA MARIA GAMBETTA MUSA
Chefe de Departamento
MAURO C. R. DOS SANTOS
Assessor Jurídico
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Nova Trento
Prefeitura
PORTARIA 637/2021

Publicação Nº 3358318

PORTARIA Nº 637/2021
Concessão de Férias Regulamentares
Graciela Darós Piffer, Secretária Municipal de Educação, do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas
através do Decreto nº 095/2017, de 18/04/2017, e de acordo com o que determina o art. 72, da Lei n° 1.207, de 30 de agosto de 1992
(Estatuto do Funcionário Público Municipal),
RESOLVE:
CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES de 10 (dez) dias, a Servidora Pública Municipal, Elisangela Marchiori Reinert, matrícula nº 6665,
ocupante do cargo de provimento comissionado de Supervisor da Educação Especial, com 40 (quarenta) horas semanais, em exercício na
Secretaria Municipal de Educação, do Quadro de Pessoal Efetivo da Administração Direta desta Prefeitura Municipal, Município de Nova
Trento, para gozo entre 20/10/2021 a 29/10/2021, sendo 04 (quatro) dias relativos ao período aquisitivo de 17/03/2018 a 16/03/2019 e
06(seis) dias relativos ao período aquisitivo de 17/03/2019 a 16/03/2020.
Prefeitura Municipal de Nova Trento, 20 de outubro de 2021.
Graciela Darós Piffer
Secretária Municipal de Educação
Registrado a presente Portaria nesta Prefeitura e Publicada no Diário Oficial dos Municípios DOM/SC
Daniel Rongalio
Secretário Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA 638/2021

Publicação Nº 3360091

PORTARIA Nº 638/2021
Admissão em Caráter Temporário
Marineidi Montibeller, Secretária Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, usando das
atribuições que lhe foram conferidas através do Decreto nº 095 de 18/04/2017, de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88
e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014,
RESOLVE:
ADMITIR em Caráter Temporário, com fundamento no art. 2º, inciso II c/c o art 3º, inciso I, ambos da lei municipal 2553/2014, através do
Processo Seletivo n° 026/2021, de 15 de setembro de 2021, SILVIA JULIANA LANGER, matricula nº 8781, para exercer o cargo de Enfermeira, com 40 (quarenta) horas semanais, atuante na Unidade Básica de Saúde Claraíba, do Quadro de Pessoal da Administração Direta desta
Prefeitura Municipal, Município de Nova Trento, a contar de 21 de outubro de 2021 até 18 de janeiro de 2022.
Prefeitura Municipal de Nova Trento, 20 de outubro de 2021.
Marineidi Montibeller
Secretária Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário
Registrado a presente Portaria nesta Prefeitura e Publicada no Diário Oficial dos Municípios DOM/SC.
Leandra Maria Battisti
Diretora de Recursos Humanos
Daniel Rongalio
Secretário Municipal de Administração e Finanças
CONTRATO Nº 270/2021
CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
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O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio,
126, na cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretária Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário, MARINEIDI MONTIBELLER, brasileira, casada, portador do CPF nº 072.001.699-19, RG nº 5.334.286, residente e
domiciliado na Rua Hercílio Luz ,n. 306, Apto 1101, Bairro Centro I, na cidade de Brusque/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21
de outubro de 2014, e a Senhora SILVIA JULIANA LANGER, divorciada, residente e domiciliado na Rua Sebastião Buttchevitz, nº 70, apto
202, Bairro de Souza Cruz, Município de Brusque/SC, portador do CPF nº 988.225.431-49, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO
POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, observado o disposto na Lei acima
mencionada e o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REGIME DO CONTRATO
Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições do cargo de Enfermeira, com 40 (quarenta) horas semanais,
atuante na Unidade Básica de Saúde Claraíba, do Quadro de Pessoal da Administração Direta desta Prefeitura Municipal, Município de Nova
Trento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO MENSAL
O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R$ 2.986,70 (Dois mil novecentos e oitenta
e seis reais e setenta centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos
reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na Cláusula Segunda deste contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO CONTRATUAL
Este contrato é firmado a contar de 21 de outubro de 2021 até 18 de janeiro de 2022.
CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO
Este contrato poderá ser rescindido:
I – pelo término do prazo ou conclusão do serviço;
II – pela resolução motivada por descumprimento das obrigações do contratado, sempre que do processo disciplinar resultar pena de demissão;
III – pela resilição unilateral imotivada, por iniciativa do contratado, mediante prévio aviso de 30
(trinta) dias, sob pena de multa equivalente a um terço da remuneração mensal;
(Contrato nº 270/2021)
IV – pela resilição unilateral motivada por conveniência da Administração, independente de aviso;
V – por distrato, independentemente de condições ou prazos;
VI – pelo falecimento do contratado.
CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pelo Secretário Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO
O contratado cumprirá jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e términos fixados pela Secretária Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário.
CLÁUSULA OITAVA – DA CONTRATAÇÃO
O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.
CLÁUSULA NONA – DO FORO
Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as
testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.
Nova Trento, em 20 de outubro de 2021.
Marineidi Montibeller 					
Secretária Municipal de Saúde D. Comunitário 		

Silvia Juliana Langer
Contratada

Registrado e publicado o presente contrato em Diário oficial dos Municípios/DOM/SC.
Leandra Maria Battisti
Diretora de Recursos Humanos
Daniel Rongalio
Secretário Municipal de Administração e Finanças
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TESTEMUNHAS:
Francielli Sabrina Andrietti 			
Assistente Administrativo 			
CPF: 076.577.989-71 			

Rafael Diego Mathias
Assistente Administrativo
CPF: 076.479.369-13

PORTARIA 639/2021

Publicação Nº 3360089

PORTARIA Nº 639/2021
Admissão em Caráter Temporário
Marineidi Montibeller, Secretária Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, usando das
atribuições que lhe foram conferidas através do Decreto nº 095 de 18/04/2017, de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88
e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014,
RESOLVE:
ADMITIR em Caráter Temporário, com fundamento no art. 2º, inciso VI c/c o art 3º, inciso IV, ambos da lei municipal 2553/2014, através
do Processo Seletivo n° 02/2020, de 23 de março de 2020, homologado em 12/02/2021, convocada conforme Decreto nº 118/2021, KARLA
EVANS SANTOS DE SANTANA, matricula nº 8780, para exercer o cargo de Fisioterapeuta, com 30 (trinta) horas semanais, atuante na Unidade Básica de Saúde Madre Paulina, do Quadro de Pessoal da Administração Direta desta Prefeitura Municipal, Município de Nova Trento,
a contar de 21 de outubro de 2021 até 20 de outubro de 2022.
Prefeitura Municipal de Nova Trento, 20 de outubro de 2021.
Marineidi Montibeller
Secretária Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário
Registrado a presente Portaria nesta Prefeitura e Publicada no Diário Oficial dos Municípios DOM/SC.
Leandra Maria Battisti
Diretora de Recursos Humanos
Daniel Rongalio
Secretário Municipal de Administração e Finanças
CONTRATO Nº 271/2021
CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio,
126, na cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretária Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário, MARINEIDI MONTIBELLER, brasileira, casada, portador do CPF nº 072.001.699-19, RG nº 5.334.286, residente e
domiciliado na Rua Hercílio Luz ,n. 306, Apto 1101, Bairro Centro I, na cidade de Brusque/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21
de outubro de 2014, e a Senhora KARLA EVANS SANTOS DE SANTANA, casada, residente e domiciliado na Rua Gilson Geraldo Sartori, nº 45,
Centro, Município de São João Batista/SC, portador do CPF nº 071.071.445-96, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO
DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, observado o disposto na Lei acima mencionada
e o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REGIME DO CONTRATO
Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições do cargo de Fisioterapeuta, com 30 (trinta) horas semanais,
atuante na Unidade Básica de Saúde Madre Paulina, do Quadro de Pessoal da Administração Direta desta Prefeitura Municipal, Município
de Nova Trento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO MENSAL
O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R$ 2.986,70 (Dois mil novecentos e oitenta
e seis reais e setenta centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos
reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na Cláusula Segunda deste contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO CONTRATUAL
Este contrato é firmado a contar de 21 de outubro de 2021 até 20 de outubro de 2022.
CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO
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Este contrato poderá ser rescindido:
I – pelo término do prazo ou conclusão do serviço;
II – pela resolução motivada por descumprimento das obrigações do contratado, sempre que do processo disciplinar resultar pena de demissão;
III – pela resilição unilateral imotivada, por iniciativa do contratado, mediante prévio aviso de 30
(trinta) dias, sob pena de multa equivalente a um terço da remuneração mensal;
(Contrato nº 271/2021)
IV – pela resilição unilateral motivada por conveniência da Administração, independente de aviso;
V – por distrato, independentemente de condições ou prazos;
VI – pelo falecimento do contratado.
CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pelo Secretário Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO
O contratado cumprirá jornada de trabalho de 06 (seis) horas diárias, totalizando 30 (trinta) horas semanais, obedecidos o início, intervalos
e términos fixados pela Secretária Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário.
CLÁUSULA OITAVA – DA CONTRATAÇÃO
O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.
CLÁUSULA NONA – DO FORO
Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as
testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.
Nova Trento, em 20 de outubro de 2021.
Marineidi Montibeller 				
Secretária Municipal de Saúde D. Comunitário

Karla Evans Santos de Santana
Contratada

Registrado e publicado o presente contrato em Diário oficial dos Municípios/DOM/SC.
Leandra Maria Battisti
Diretora de Recursos Humanos
Daniel Rongalio
Secretário Municipal de Administração e Finanças
TESTEMUNHAS:
Francielli Sabrina Andrietti 		
Assistente Administrativo 		
CPF: 076.577.989-71 		

Rafael Diego Mathias
Assistente Administrativo
CPF: 076.479.369-13

PORTARIA 640/2021

Publicação Nº 3358429

PORTARIA Nº 640/2021
Concede Licença para Tratamento de Saúde
Marineidi Montibeller, Secretária Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário, do Município de Nova Trento, usando das atribuições
que lhe foram conferidas através do Decreto nº 095/2017, de 18/04/2017, e de acordo com o que determina o art. 81, da Lei nº 1.207, de
30 de agosto de 1992 (Estatuto do Servidor Público Municipal),
RESOLVE:
CONCEDE Licença para Tratamento de Saúde ao Servidor Público Municipal, ANTONI MARCHIORI, matrícula nº 7191, concursado no cargo
de Motorista I, com 40 (quarenta) horas semanais, em exercício na Unidade de Saúde Básica Madre Paulina, pertencente ao Quadro de
Pessoal Efetivo desta Prefeitura Municipal, Município de Nova Trento, pelo período de 33 (trinta e Três) dias, a contar de 29 de setembro de
2021 até 31 de outubro de 2021, conforme resultado pericial datado de 06/10/2021.
Prefeitura Municipal de Nova Trento, em 20 de outubro de 2021.
Marineidi Montibeller
Secretária Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário
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Registrado a presente Portaria nesta Prefeitura e Publicada no Diário Oficial dos Municípios DOM/SC.
Daniel Rongalio
Secretário Municipal de Administração e Finanças

PROCESSO N° 129/2021 - CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021 - INEXIGIBILIDADE N° 005/2021

Publicação Nº 3356481

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NOVA TRENTO

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5C8813219DF47F35676882EFF00C870F23792444

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 129/2021 – CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021 – INEXIGIBILIDADE Nº 005/2021
Objeto: CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CUJO OBJETO SERÁ O EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DESCONTO EM FOLHA
DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO.
Observadas as condições estipuladas na legislação que rege a matéria e segundo os critérios deste edital, conforme especificações contidas
no Anexo I do presente Edital. Quanto a documentação de Habilitação, estes deverão ser entregues na Prefeitura, a partir do dia 25/10/2021
até o dia 26/11/2021, ficando designado para abertura e análise, o dia do protocolo de entrega, sendo seu resultado divulgado em no
máximo em 03 (três) úteis, para posterior elaboração do respectivo contrato. Entrega dos Envelopes deverá ser no Setor de Licitações da
Prefeitura, sito à Praça Del Comune, 126, Centro, Nova Trento/SC, entre as 7:00 e 13:00 horas.
Retirada do Edital e outras informações: Praça del Comune, 126, Centro, Fone: (48) 3267-3213 e (48) 3267-3211 – site: www.novatrento.
sc.gov.br – email: licitacao@novatrento.sc.gov.br
Tiago Dalsasso
Prefeito
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Nova Veneza
Prefeitura
DECRETO GP N.º 057, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358905

DECRETO GP N.º 057, DE 20 DE outubro DE 2021.
“NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE
NOVA VENEZA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inciso VII, da Lei Orgânica do
Município, e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1.706, de 10 de dezembro de 2004,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam nomeados, sem ônus para o Município, os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento, Planejamento Urbano e
Meio Ambiente, conforme abaixo discriminados:
I – Representantes da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano:
Felipe Niehues Furlan;
Carlos Luciano Savi;
II – Representante da Secretaria Municipal de Obras:
Jose Luis Topanoti Ghisleri;
III – Representante da Câmara de Vereadores de Nova Veneza:
João Paulo Vitali Cunico;
IV – Representante das Igrejas:
Padre Gilson da Silva Pereira;
V - Representante da FUNDAVE:
Juliano Mondardo Dal Molin;
VI – Representante da Associação Comercial e Industrial de Nova Veneza:
Larissa Mondardo Bortolotto;
VII - Representante da CDL de Nova Veneza:
Valtenir José de Mattia;
VIII- Representante dos Agricultores:
Caren Savio Brunelli;
IX – Representante da Associação Cultural de Nova Veneza:
Tânia Izé;
X – Representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo:
Jose Luiz Ronconi;
XI – Representante do SINDUSCON:
Elaine Lavezzo Amboni;
XII - Representante do CREA/SC:
Fabio Bortoluzzi Bratti;
XIII - Representante do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e Material Elétrico de Caravaggio (SIMEC);
Rogerio Spillere;
XIV - Representante do Setor Jurídico:
Bruno Colombo Boaroli.
Art. 2º - As nomeações não acarretarão ônus aos cofres públicos.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal n.º 026, de 05 de maio de 2021.
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Nova Veneza, SC, 20 de outubro de 2021.
ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado em 20 de outubro de 2021.
OSNIR ÂNGELO GHELLERE
Secretário Municipal de Administração e Finanças
FELIPE NIEHUES FURLAN
Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo

DECRETO GP N.º 058, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359680

DECRETO GP N.º 058, DE 20 DE outubro DE 2021.
“NOMEIA SECRETÁRIO INTERINAMENTE, E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza, no uso das atribuições que lhe são conferidas através da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado Élzio José Milanez, interinamente, sem ônus ao Município, para o cargo de Secretário Municipal de Desenvolvimento
Econômico.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Nova Veneza, SC, 20 de outubro de 2021.
ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado em 20 de outubro de 2021.
OSNIR ÂNGELO GHELLERE
Secretário Municipal de Administração e Finanças

DECRETO SAF N.º 081, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359277

DECRETO SAF N.º 081, DE 19 DE Outubro DE 2021.
“ABRE, AO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA, EM FAVOR DA SECREARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 155.000,00, POR CONTA DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza, SC, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inciso VII, da Lei Orgânica
do Município, e em conformidade com o art. 9º, inciso III, da Lei Municipal n.º 2.841, de 09 de outubro de 2020,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, ao Orçamento Fiscal do Município de Nova Veneza (Lei Municipal n.º 2.841, de 09 de outubro de 2020), em favor da
Secretaria Municipal de Educação, crédito suplementar no valor de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), por conta de superávit financeiro do exercício anterior, para atender a programação abaixo discriminada:
Órgão 07: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade 01: Departamento de Educação Infantil e Fundamental
Proj./Ativ.: 2.013 Manutenção da Educação Básica
Modalidade: 4.4.90.00.00.00.00.00 0733 (182) Aplicações Diretas ....................... R$ 155.000,0
Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o caput do art. 1º decorrem do superávit financeiro verificado no exercício anterior.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ASSINADO DIGITALMENTE
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Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Nova Veneza, SC, 19 de outubro 2021.
ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado em 19 de outubro de 2021.
OSNIR ÂNGELO GHELLERE
Secretário Municipal de Administração e Finanças

DECRETO SAF N.º 082, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359287

DECRETO SAF N.º 082, DE 19 DE Outubro DE 2021.
“ABRE, AO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA, EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRÉDITO
SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 368.100,00, POR CONTA DA ANULAÇÃO DE SALDOS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”
ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza, SC, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inciso VII, da Lei Orgânica
do Município, e em conformidade com o art. 8º, da Lei Municipal n.º 2.841, de 09 de outubro de 2020,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, ao Orçamento Fiscal do Município de Nova Veneza (Lei Municipal n.º 2.841, de 09 de outubro de 2020), em favor da
Secretaria Municipal de Educação, crédito suplementar no valor de R$ 368.100,00 (trezentos e sessenta e oito mil e cem reais), por conta
da anulação de saldos de dotações orçamentárias, para atender a programação abaixo discriminada:
Órgão 07: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade 01: Departamento de Educação Infantil e Fundamental
Proj./Ativ.: 2.013 Manutenção da Educação Básica
Modalidade: 4.4.90.00.00.00.00.00 0719 (47) Aplicações Diretas ....................... R$ 217.000,00
Órgão 07: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade 01: Departamento de Educação Infantil e Fundamental
Proj./Ativ.: 2.018 Manutenção das Creches
Modalidade: 4.4.90.00.00.00.00.00 0719 (60) Aplicações Diretas ....................... R$ 151.100,00
Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o caput do art. 1º decorrem da anulação parcial das seguintes dotações
orçamentárias:
Órgão 07: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade 01: Departamento de Educação Infantil e Fundamental
Proj./Ativ.: 2.013 Manutenção da Educação Básica
Modalidade: 3.3.90.00.00.00.00.00 0719 (46) Aplicações Diretas ....................... R$ 217.000,00
Órgão 07: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade 01: Departamento de Educação Infantil e Fundamental
Proj./Ativ.: 2.018 Manutenção das Creches
Modalidade: 3.3.90.00.00.00.00.00 0719 (59) Aplicações Diretas ....................... R$ 151.100,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Nova Veneza, SC, 19 de outubro de 2021.
ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado em 19 de outubro de 2021.
OSNIR ÂNGELO GHELLERE
Secretário Municipal de Administração e Finanças
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Publicação Nº 3358470

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 839476795447C25B668722EDE57C7A5238310881

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº.: 263/2021
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA
Contratada...: ISAURO KIRCHNER ME
Valor ............ : R$ 5.727,64 (cinco mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos).
Vigência ....... : Início: 20/10/2021 Término: 31/12/2021
Recursos: (174) 02.01.2.008.3.3.90.00.00.00.00.00.0750.
Objeto .......... : Aquisição de material de uso, consumo e de limpeza para o prédio sede e demais secretarias do Município de Nova Veneza,
SC.
Nova Veneza/SC, 20 de outubro de 2021.
Rogério José Frigo
Prefeito Municipal de Nova Veneza

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO CONTRATO N.º 01/2021 - PMNV

Publicação Nº 3358484

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 58B752C68259338990D497A063591028A084C354

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 1 -01/2021
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA
Contratada...: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA
Valor ............ : R$ 1.800,00 (um mil , oitocentos reais)
Vigência ....... : Início: 20/10/2021 Término: 31/12/2021
Licitação ...... : INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº.: 236/2020
Recursos ..... : Dotação: (174) 02.01.2.008.3.3.90.00.00.00.00.00.0750.
Objeto .......... : prestação de serviço de gerenciamento, divulgação e publicação de atos legais.
Nova Veneza/SC, 20 de outubro de 2021.
ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal de Nova Veneza

II RETIFICAÇÃO EDITAL DE LICITÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 62/2021 - FMS

Publicação Nº 3358570

I RETIFICAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 62/2021 - FMS
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SC, sendo representado neste ato pelo Prefeito Municipal, TORNA PÚBLICO a todos os interessados,
informa a retificação do Edital de Licitação de PREGÃO ELETRÔNICO N.º 62/2021 - FMS, conforme segue:
O termo de referência do edital de Pregão Eletrônico n.º 62 passará a ter a seguinte redação:
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Descrição material
Valor Unitário
Raio X fixo: Gerador com potência nominal de no mínimo 50Kw. Alimentação trifásica 220/380Vac - 50~60Hz. Seleção dos parâmetros radiológicos
das funções (kV, mA, mAs e tempo). Seleção de três postos de trabalho.
Faixa de ajuste de kV com variação de 40 a 150kV, com sensibilidade de
1kV. Faixa de corrente radiográfica pré-programável entre 50mA e 800mA,
com níveis programáveis de ajuste. Faixa de tempo de exposição de 2ms ou
menor até 0,5s ou superior. variação da faixa mínima de mAs: 10 a 500mAs
ou maior. Programa anatômico de no mínimo 200 técnicas radiológicas
pré-programáveis.
Estativa porta tubo chão-chão ou chão-teto, possuir movimento longitudinal
de no mínimo 300cm e movimento vertical de no mínimo130cm. Rotação da
coluna vertical de +- 180°, com liberação e trava do movimento por meio
do pedal mecânico na coluna. Angulação do tubo de RX de -120°, 0°, 120°.
Possuir indicação luminosa da centralização do tubo com o bucky mesa e
mural. Angulador com indicação (-180º a +180°). Freios com acionamento
eletromagnéticos com teclas no angulador.
Mesa tipo Bucky tampo flutuante, dimensões mínimas do tampo homogêneo
de 200x70cm; grade do bucky antidifusora fixa de no mínimo 10:1 com
103 linhas por polegada ou maior. Deslocamento vertical do tampo de no
mínimo 25cm, tampo com movimentos longitudinal e de no mínimo de 66cm
R$ 152.800,00
e transversal de 24cm. Capacidade de carga mínima de 200kg a superior.
Deslocamento mínimo do Bucky de 50cm. Mural bucky com deslocamento
vertical de no mínimo 110cm. Distância focal de 100cm a 180cm. Possuir
freio mecânico ou eletromagnético para o movimento vertical. Tubo de
raios-X para 150kV; capacidade térmica de no mínimo 300kHU. Tamanhos
focais máximos de 0,6 para foco fino e 1,2mm para foco grosso; rotação no
anodo giratório de no mínimo 3.200RPM.
Certificados: Registro de produto emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), conforme disposições da Lei n°:6.360/1976, RDC Anvisa
n°: 185/2001 e RDC Anvisa n°: 32/2007. Embalagem com dados de identificação do produto: Marca do fabricante, modelo do produto, e número do
registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Com Assistência Técnica no Brasil.
Garantia de no mínimo 12 meses da data de instalação definitiva e funcionamento do equipamento, contra defeitos de fabricação.
Equipamento deve ser montado e instalado pela empresa em local designado pela Secretaria Municipal de Saúde após aceite, devendo prever a
movimentação e transporte do produto até seu local definitivo. Fornecer
treinamento técnico operacional e suporte por um período mínimo de 6
(seis) meses da data de instalação completa do equipamento sem custos
adicionais.
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RAIO-X ARCO CIRÚRGICO (ARCO EM “C”)
Arco com movimento vertical motorizado igual ou maior a 42 cm, movimento orbital de no mínimo 120 graus ou superior, angulação total de pelo menos 360 graus ou superior, basculamento lateral +/- 10°, distância da fonte
ao intensificador de imagem de no mínimo 90 cm e profundidade de no
mínimo 65 cm, espaço livre de no mínimo 70 cm. Intensificador de imagem
de, no mínimo, 9 polegadas, com pelo menos dois campos de entrada. Dois
monitores TFT ou LCD de, no mínimo, 19 polegadas ou superior (sendo um
p/imagem congelada e um p/imagem tempo real, com comandos para inversão de imagem, redução de ruídos, medidas de distância, realce de borda/
contraste, rotação de imagem), com resolução mínima de 1280x1024 pixels
ou monitor único TFT ou LCD de no mínimo 27 polegadas com resolução
mínima de 1920 x 1080 pixels, que apresentem no mínimo duas imagens ao
mesmo tempo. Central de TV com rotação para correção da orientação da
imagem.
Chassis para filmes radiográficos de cem (100) chassis ou equipamento
possuir a capacidade de realizar aquisição digital sem chassis direto no intensificador de imagem, alimentação: 220V, 60 HZ. Acompanha acessórios:
10 capas esterilizáveis ou estéreis, incluindo tubo e intensificador.
Gerador de alta frequência com potência de no mínimo 5,0 kW ou maior.
Tubo de raio X com anodo estacionário ou giratório e ponto focal duplo,
sendo o menor desses, igual ou menor que 0,6mm e o maior igual ou menor a 1,6mm e colimador. Colimador motorizado de campo quadrado para
abertura de campo de no mínimo 0x0 a 35x35cm ou superior, ou colimador
motorizado com lâmina duplas para colimação simétrica ou assimétrica e em
formato Iris. Colimação sem emissões de radiação. Capacidade térmica do
anodo de, no mínimo, 50kHU ou maior, c/capacidade de refrigeração mínima
de 20.000 hu/min ou maior. Fluoroscopia com, no mínimo, 40 a 110 kV e
corrente máxima de 6mA ou maior. Modo Radiografia com, no mínimo, 40 a
110 kV e corrente máxima de 13 mA ou maior.
Processamento de imagem: armazenamento de, no mínimo, 80.000 imaR$ 387.000,00
gens.Filtro de redução de ruído, rotação de imagens sem a necessidade de
se emitir radiação durante a rotação. Deve acompanhar o equipamento:
gravador de CD/DVD ou saídas USB, teclado e mouse ou sistema touchscreen para inserção de dados, nobreak, saída USB integrados ao sistema.
Software: Compatibilidade DICOM 3.0, saída de imagens, gerenciamento de
paciente e exame, aquisição e processamento de imagem em tempo real.
ACESSÓRIOS: Fornecimento de todos os cabos, conectores, pedais,
acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado; Programa para
visualização; programa de subtração digital de imagens em tempo real, tipo
“roadmapping” e zoom; Interface de rede para conexão com outros equipamentos ou rede pacs; 03 (três) pares de protetores (tubo raios-x, arco e
intensificador) autoclaváveis; 01 (um) suporte com capacidade para os dois
monitores com rodízios para locomoção dos equipamentos; 01 (uma) vídeo
printer térmica, para impressão de imagens de vídeo monocromática, tons
de cinza, com papel termo sensível ou filme azul; largura 210mm; resolução
mínima de 325 dpi, 256 tons de cinza; tempo de impressão menor que 10
segundos.
Certificados: Registro de produto emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), conforme disposições da Lei n°:6.360/1976, RDC Anvisa
n°: 185/2001 e RDC Anvisa n°: 32/2007. Embalagem com dados de identificação do produto: Marca do fabricante, modelo do produto, e número do
registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Com Assistência Técnica no Brasil.
Garantia de no mínimo 12 meses da data de instalação definitiva e funcionamento do equipamento, contra defeitos de fabricação.
Equipamento deve ser montado e instalado pela empresa em local designado pela Secretaria Municipal de Saúde após aceite, devendo prever a
movimentação e transporte do produto até seu local definitivo. Fornecer
treinamento técnico operacional e suporte por um período mínimo de 6
(seis) meses da data de instalação completa do equipamento sem custos
adicionais.

VALOR TOTAL ADMITIDO

R$ 387.000,00

R$ 539.800,00

Esta errata integra o edital respectivo, para todos os efeitos legais, sendo publicado no site oficial, bem como no Mural Público deste Município, fica prorrogada a data para entrega e abertura dos envelopes, como segue: dia 04 de novembro de 2021 sendo abertura das propostas
à 13:15 horas e o Início da Sessão da disputa de preço às 13:30 horas.
EDITAL COMPLETO: O Edital encontra-se disponível aos interessados, nos endereços eletrônicos: “www.licitacoes-e.com.br” e “www.novaveneza.sc.gov.br” onde poderá ser obtida cópia. As propostas deverão ser entregues por meio de sistema de compras eletrônicas no sitio
“www.licitacoes-e.com.br”. A sessão pública será realizada neste mesmo endereço eletrônico.
Demais esclarecimentos poderão ser obtidos no setor de licitações e contratos das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas de segunda a
sexta-feira pelo telefone (0xx48) 3471-1759.
Nova Veneza, SC, 21 de outubro de 2021.
ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal
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HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 157/2021 - PMNV

Publicação Nº 3358317

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D368A4B260C92DFA2FFA17F3B881F527572B27DD
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Novo Horizonte
Prefeitura
EXTRATO T. APOSTILAMENTO Nº 003/2021 AO CT 009/2021 FELIPE BOTTEGA

Publicação Nº 3358759

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
EXTRATO TERMO DE APOSTILAMENTO
----------------------------------------------------------------------------Termo de Apostilamento Nº ..... : 003 ao Contrato Administrativo Nº: 009/2021
Contratada...: FELIPE BOTTEGA ME
Vigência ....... : Início: 19.10.2021 Término: 31/12/2021
Licitação ...... : Processo Licitatório nº 004/2021
Objeto .......... : Registrar o reajuste contratual previsto nos termos do Contrato
Descrição

Valor Pago
Até 18.10.2021

Valor atualizado
A partir de 19.10.2021

ÓLEO LUBRIFICANTE
HIDRÁULICO 68

303,71

487,00

Fundamento Legal: previsto nos termos do contrato, com fundamento no artigo 65, § 8º da Lei 8.666/93.
----------------------------------------------------------------------------Novo Horizonte/SC, em 19 de outubro de 2.021 – Vanderlei Sanagiotto – Prefeito Municipal
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Válido até: 15/10/2022
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SV

Recapagem a quente de pneu 1300 x 24, com profundidade da garra de recapagem de 3,5
cm, desenho agrícola, borracha de 1ª linha de qualidade e registro no Inmetro. (20623)

3

Recapagem a quente de pneu borrachudo 18.4/15 x 30, profundidade da garra de recapagem
de 3,5 cm, desenho agrícola, borracha de 1ª linha de qualidade e registro no Inmetro. (20632)

SV

Recapagem a quente de pneu 12.4 x 24, com profundidade da garra de recapagem de 4,0
cm, desenho AGRICOLA com borracha de 1ª linha de qualidade e registro no Inmetro (34109)

2

4

SV

Unid.

Recapagem a quente de pneu 23.1 x 30, com profundidade da garra de recapagem de 3,5
cm, desenho agrícola, com borracha de 1ª linha de qualidade e registro no Inmetro. (31322)

Especificação

1

Item

VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE/SC

BOREX

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Descto. (%)

2.980,0000

2.280,0000

2.080,0000

2.070,0000

2.065,0000

1.435,0000

1.415,0000

1.405,0000

1.400,0000

4.540,0000

4.160,0000

4.150,0000

4.145,0000

Preço Unitário

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Classif.
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2021

RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP (2745)

BOREX

BOREX

RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP (2745)

R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA (2703)

BOREX - G2L2

IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA (4188)

BOREX - SAT23

IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA (4188)

VIPAL

BOREX

R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA (2703)

RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI (2778)

VIPAL

BOREX

R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA (2703)

RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI (2778)

BOREX

RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP (2745)

BOREX

BOREX - TM95

IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA (4188)

RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP (2745)

VIPAL

Marca Ofer.

RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI (2778)

Fornecedor

Objeto da Compra: SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E

Número do Registro de Preços: 14/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 14/2021

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

21/10/2021 (Quinta-feira)
DOM/SC - Edição N° 3657
Página 1261

Publicação Nº 3358730

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Data do Registro: 15/10/2021

Válido até: 15/10/2022
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Recapagem a quente de pneu borrachudo 12.5/80 x 18, com garra de recapagem de 3,0
centímetros de profundidade, desenho agrícola, borracha de 1ª linha de qualidade e registro
no Inmetro. (20627)

SV

SV

Recapagem a quente de pneu borrachudo 19.5/L x 24, profundidade da garra de recapagem
de 3,5 cm, desenho fora de estrada, borracha de 1ª linha de qualidade e registro no Inmetro.
(20635)

6

7

SV

Unid.

Recapagem a quente de pneu borrachudo 18.4/15 x34, profundidade da garra de recapagem
de 3,5 cm, desenho agrícola, borracha de 1ª linha de qualidade e registro no Inmetro. (20633)

Especificação

5

Item

VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE/SC

VIPAL

RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI (2778)

BOREX

R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA (2703)

BOREX - G2L2

VIPAL

RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI (2778)

IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA (4188)

BOREX

RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP (2745)

BOREX - TM95

IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA (4188)

BOREX - G2L2

BOREX

R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA (2703)

IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA (4188)

VIPAL

RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI (2778)

BOREX

R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA (2703)

BOREX

VIPAL

RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI (2778)

RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP (2745)

BOREX - TM95

Marca Ofer.

IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA (4188)

Fornecedor

Objeto da Compra: SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E

Número do Registro de Preços: 14/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 14/2021

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Descto. (%)

1.330,0000

1.325,0000

2.700,0000

2.685,0000

2.665,0000

2.660,0000

2.540,0000

2.535,0000

2.510,0000

2.500,0000

3.285,0000

3.190,0000

2.990,0000

Preço Unitário

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Classif.
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Data do Registro: 15/10/2021

Válido até: 15/10/2022

ASSINADO DIGITALMENTE

Recapagem a quente de pneu borrachudo 1400 x 24 para motoniveladora, garra de
recapagem de 3,5 cm de profundidade, borracha de 1ª linha de qualidade e registro no
Inmetro. (20629)

SV

SV

Recapagem a quente de pneu borrachudo 16.9 x 28, garra de recapagem de 3,5 cm de
profundidade, desenho fora de estrada, borracha de 1ª linha de qualidade e registro no
Inmetro. (PNEU PARA RETROESCAVADEIRA) (34110)

9

10

SV

Unid.

Recapagem a quente de pneu borrachudo 14.9 x 26, garra de recapagem de 3,5 cm de
profundidade, desenho agrícola, borracha de 1ª linha de qualidade e registro no Inmetro.
(20628)

Especificação

8

Item

VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE/SC

BOREX - G2L2

IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA (4188)

BOREX

RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP (2745)

BOREX

BOREX - TM95

IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA (4188)

RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP (2745)

BOREX

BOREX

R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA (2703)

R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA (2703)

BOREX - TM95

IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA (4188)

VIPAL

BOREX

RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP (2745)

RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI (2778)

VIPAL

BOREX

RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP (2745)

RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI (2778)

BOREX

Marca Ofer.

R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA (2703)

Fornecedor

Objeto da Compra: SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E

Número do Registro de Preços: 14/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 14/2021

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Descto. (%)

2.135,0000

2.130,0000

2.920,0000

2.715,0000

2.710,0000

2.700,0000

1.900,0000

1.735,0000

1.720,0000

1.715,0000

1.360,0000

1.345,0000

Preço Unitário

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Classif.
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Data do Registro: 15/10/2021

Válido até: 15/10/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
SV

SV

SV

Recapagem pneu 17-5-25, garra de recapagem de 3,5 cm de profundidade, desenho fora de
estrada, borracha de 1ª linha de qualidade e registro no Inmetro. (31323)

Recapagem de pneu comum a frio Borrachudo de pneu 750 x 16 com registro no INMETRO,
com profundidade da garra de recapagem de 13 milímetros. (34112)

12

13

Unid.

Recapagem de pneu radial borrachudo 1000 x 20 com garra de recapagem de 18mm,
desenho XY, borracha de 1ª linha de qualidade e registro no Inmetro (34111)

Especificação

11

Item

VIPAL

BOREX

RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI (2778)

RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP (2745)

BOREX

RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP (2745)

BOREX

VIPAL

RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI (2778)

R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA (2703)

BOREX

VIPAL

RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI (2778)

R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA (2703)

BOREX - BXO

IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA (4188)

BOREX - G2L2

BOREX

RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP (2745)

IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA (4188)

BOREX

BOREX

R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA (2703)

R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA (2703)

VIPAL

Marca Ofer.

RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI (2778)

Fornecedor

Objeto da Compra: SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E
VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE/SC

Número do Registro de Preços: 14/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 14/2021

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Descto. (%)

435,0000

425,0000

420,0000

2.850,0000

2.610,0000

2.600,0000

2.595,0000

765,0000

760,0000

756,0000

755,0000

2.340,0000

2.150,0000

Preço Unitário

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Classif.

Página: 4/9

21/10/2021 (Quinta-feira)
DOM/SC - Edição N° 3657
Página 1264

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Data do Registro: 15/10/2021

Válido até: 15/10/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
SV

SV

SV

Recapagem de Pneu borrachudo 215/75/17, borracha de 1ª linha de qualidade e registro no
Inmetro (31325)

Recapagem de Pneu borrachudo 205/75/R16, borracha de 1ª linha de qualidade e registro no
Inmetro (2235957)

15

16

Unid.

Recapagem comum a frio Borrachudo de pneu 1000 x 20 com registro no INMETRO, com
profundidade da garra de recapagem de 18 milímetros, desenho XY (34113)

Especificação

14

Item

BOREX

VIPAL

LEVORIN - LFSR

RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP (2745)

RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI (2778)

IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA (4188)

VIPAL

RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI (2778)

BOREX

BOREX - BXL

IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA (4188)

R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA (2703)

BOREX

BOREX

RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP (2745)

RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP (2745)

VIPAL

RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI (2778)

BOREX

BOREX - BXM1

IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA (4188)

R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA (2703)

BOREX

BOREX - BDT1

Marca Ofer.

R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA (2703)

IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA (4188)

Fornecedor

Objeto da Compra: SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E
VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE/SC

Número do Registro de Preços: 14/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 14/2021

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Descto. (%)

425,0000

400,0000

391,0000

390,0000

490,0000

485,0000

478,0000

475,0000

730,0000

725,0000

717,0000

716,0000

440,0000

Preço Unitário

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Classif.
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Válido até: 15/10/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
SV

SV

Recapagem de Pneu 10.16.5 borracha de 1ª linha de qualidade e registro no Inmetro (para
uso da escavadeira compacta.) (22237995)

19

Recapagem a quente de pneu borrachudo 14.9 x 24, garra de recapagem de 3,5 cm de
profundidade, desenho agrícola, borracha de 1ª linha de qualidade e registro no Inmetro
(222239782)

SV

Recapagem de Pneu 185/R14C borracha de 1ª linha de qualidade e registro no Inmetro
(2235959)

18

20

SV

Unid.

Recapagem de Pneu borrachudo, 275/80/22.5 borracha de 1ª linha de qualidade e registro no
Inmetro (2235958)

Especificação

17

Item

VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE/SC

BOREX - TM95

BOREX

R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA (2703)

IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA (4188)

BOREX

RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP (2745)

BOREX

BOREX - BXM1

IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA (4188)

RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP (2745)

VIPAL

VIPAL

RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI (2778)

RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI (2778)

BOREX

BOREX

R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA (2703)

RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP (2745)

BOREX

RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP (2745)

BOREX

BOREX - BXL

IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA (4188)

R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA (2703)

VIPAL

Marca Ofer.

RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI (2778)

Fornecedor

Objeto da Compra: SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E

Número do Registro de Preços: 14/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 14/2021

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Descto. (%)

1.765,0000

1.760,0000

930,0000

930,0000

850,0000

845,0000

235,0000

232,0000

231,0000

840,0000

773,0000

768,0000

765,0000

Preço Unitário

2

1

4

3

2

1

3

2

1

4

3

2

1

Classif.
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ASSINADO DIGITALMENTE
Data do Registro: 15/10/2021

Válido até: 15/10/2022

SV

SV

Recapagem de Pneu borrachudo 215/65/R16, borracha de 1ª linha de qualidade e registro no
Inmetro (222239784)

22

Unid.

Recapagem a quente de pneu 23.1 x 26, com profundidade da garra de recapagem de 3,5
cm, desenho agrícola, com borracha de 1ª linha de qualidade e registro no Inmetro.
(222239783)

Especificação

21

Item

VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE/SC

BOREX

VIPAL

RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI (2778)

BOREX

R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA (2703)

RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP (2745)

BOREX

RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP (2745)

BOREX

VIPAL

RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI (2778)

R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA (2703)

BOREX - TM95

BOREX

R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA (2703)

IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA (4188)

VIPAL

Marca Ofer.

RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI (2778)

Fornecedor

Objeto da Compra: SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E

Número do Registro de Preços: 14/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 14/2021

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Descto. (%)

399,0000

391,0000

390,0000

3.795,0000

3.495,0000

3.490,0000

3.485,0000

1.920,0000

1.865,0000

Preço Unitário

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Classif.
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ASSINADO DIGITALMENTE
Data do Registro: 15/10/2021

Válido até: 15/10/2022

Item

Especificação

VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE/SC

Unid.

IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA (4188)

Fornecedor

Objeto da Compra: SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E

Número do Registro de Preços: 14/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 14/2021

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

LEVORIN - LFSR

Marca Ofer.

0

Descto. (%)

420,0000

Preço Unitário

4

Classif.
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ASSINADO DIGITALMENTE
Data do Registro: 15/10/2021

Válido até: 15/10/2022

Especificação

Novo Horizonte, 15 de Outubro de 2021.

(4188) - IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA

(2778) - RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI

(2745) - RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP

(2703) - R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA

PROCESSO N° 48/2021

REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2021

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

Item

VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE/SC

Unid.

Fornecedor

Objeto da Compra: SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E

Número do Registro de Preços: 14/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 14/2021

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Marca Ofer.

Descto. (%)

Preço Unitário

Classif.
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Orleans
Prefeitura
ADITIVO DE SUPRESSÃO AO CONTRATO Nº 115/2019-7 PREFEITURA

Publicação Nº 3358377

ADITIVO DE SUPRESSÃO AO CONTRATO Nº 115/2019-7
Aditivo Nº 115/2019-7 - Contrato Nº: 115/2019
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS
Contratada: D7 EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Valor Suprimido: R$ 6.664,50 (seis mil seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos).
Licitação: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 26/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS EUGÊNIO TROMPOWSK E
CELSO RAMOS CONFORME ANEXOS.
Orleans, 20 de Outubro de 2021
JORGE LUIZ KOCH
PREFEITO MUNICIPAL

ASSINADO DIGITALMENTE
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2021 PREFEITURA

Publicação Nº 3358985

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE ORLEANS

Página:
Processo Nº
PREGÃO PRESENCIAL Nº

1 /
5
199/2021
79/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115 / 2021
No dia 20 do mês de Outubro do ano de 2021 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA DE ORLEANS, pessoa jurídica de
direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 82.926.544/0001-43, com sede administrativa localizada na Rua XV de Novembro, 282, bairro
Centro, CEP nº 88870000, nesta cidade de Orleans,SC, representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, o Sr(a) JORGE LUIZ KOCH inscrito
no cpf sob o nº 342.332.539-91, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas
DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do julgamento da licitação
na modalidade Pregão Presencial nº 79/2021, Processo licitatório nº 199/2021 que selecionou a proposta mais vantajosa para a
Administração Pública, objetivando o(a) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM SERVENTE DO TIPO HOMEM/HORA
PARA SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DEMANDA. , em conformidade com as especificações
constantes no Edital.
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da empresa

Itens

D7 EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

1

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o
resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela
Lei de Licitações nº.8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº ............. (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Empresa(s)

CNPJ / CPF

D7 EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES
LTDA

23.229.442/0001-00

Nome do Representante
CARLOS ALEXANDRE DANDOLINI

CPF
015.828.269-86

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de Registro de Preços para selação da proposta mais
vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM SERVENTE DO TIPO HOMEM/HORA PARA SERVIÇOS A SEREM
REALIZADOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DEMANDA.
Tudo em confomidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos,
propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento
independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a
contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às
licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação
descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de
transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

FORNECEDOR: D7 EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Item
1

Especificação
PEDREIRO COM SERVENTE (HOMEM/HORA)

Unid
Horas

Marca
D7

Qtd
7820

Preço
36,00

Preço Total
281520,00

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser
revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do
caput e do §5º do art. 64 da Lei nº8.666, de 1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação
deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha
de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da
proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios
disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo
a ser pago pela administração.
2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de
força maior, devidamente justificado no processo.
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2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar
conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidades ou determinar a negociação.
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de
primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados
e sua adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso
inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço
registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em
que o órgão gerenciador poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade
de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente,
designados pelo órgão gerenciador;
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado
vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas
cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do
compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços
registrados, sem aplicação das penalidades.
CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU
ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste
Edital;
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou
contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa
ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá
diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas
alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos
processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação
ao respectivo processo de registro.
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.
CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de
Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do
Decreto Municipal n° 095/2009;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins
de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos
materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e
os quantitativos a serem fornecidos.
5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do
município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem
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demandas para atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força
maior devidamente justificado no processo;
5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de
contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro
das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento,
inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante
o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade
de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão
Usuário da Ata de Registro de Preços;
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco
por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e
facultativas nas demais situações;
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta
Ata;
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a
cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues,
caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto
de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a
entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem
fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar
com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de
acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial
juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade
competente.
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da
ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido,
sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com
classificação imediatamente subsequente.
CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração
Municipal.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao
órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o
prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento
equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o
número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados,
obedecida a ordem de classificação.
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele,

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE ORLEANS

Página 1274
Página:
Processo Nº
PREGÃO PRESENCIAL Nº

4 /
5
199/2021
79/2021

deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de
validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade
requisitante, ou em local em que esta indicar.
7.5.2. O prazo de entrega dos materiais/serviços será aqueles PREVISTO/ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE
GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à
administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além
das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento
da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com
as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em
conformidade com as referidas especificações.
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que
não estejam adequados para o uso.
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e
descarga no local da entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação,
pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e
desgaste natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas
decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até
10 (dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.
8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas
obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o
FGTS.
8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as
medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições
contratuais.
8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será
descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora
classificada.
CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador,
considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou
Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho,
contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e
alterações.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao
detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:
11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou
retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente
informados e aceitos:
a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
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13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Orleans,SC para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assimam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das
testemunhas abaixo assinadas

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do
município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA

a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não
executado pelo fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não
superior a 2 (dois) anos.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea b do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as
sanções previstas nas alíneas a c e d sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas
nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento
de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que
apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos
da Lei n° 10.520, de 2002.
11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da
pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a
obrigação.
11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas c e d do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito
municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida
mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.
11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias
úteis, contado da notificação.
11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO Nº 199/2021 PREFEITURA

Publicação Nº 3358987

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREGÃO PRESENCIAL

PREFEITURA DE ORLEANS

Nr.: 79/2021

CNPJ:
82.926.544/0001-43
Telefone: (48) 3886-0100
Endereço: Rua XV de Novembro, 282 - Centro
CEP:
88870-000 - Orleans

Processo Adm.:
Data do Processo:
Página:

199/2021
10/09/2021
1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 10.520/02, e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela
Comissão de Licitações, resolve:
01 - Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:

199/2021
79/2021 - PR
Pregão presencial
20/10/2021
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM SERVENTE DO TIPO
HOMEM/HORA PARA SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO, DE
ACORDO COM A DEMANDA.

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

Un.

Quantidade

Vl. Unitário

Total dos Itens

D7 EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
1 - PEDREIRO COM SERVENTE (HOMEM/HORA) - Marca: D7

HR

7.820,000

36,0000

Total Fornecedor:

Total geral:

R$ 281.520,00

R$281.520,00

R$ 281.520,00

Orleans, 20/10/2021

JORGE LUIZ KOCH
Prefeito Municipal
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Otacílio Costa
Prefeitura
DEC 3.070/2021

Publicação Nº 3359205

DECRETO 3.070/2021
NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ADMISSÃO DE MECÂNICO E MOTORISTA BASCULANTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA
O PREFEITO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, no uso da competência que lhe é atribuída pelo artigo 86, inciso VIII, e 113,
inciso I, alínea "b", da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada comissão de avaliação do processo seletivo simplificado para seleção de MECÂNICO E MOTORISTA BASCULANTE
PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
Art. 2º. Compete a Comissão de Avaliação acompanhar a realização, julgar os casos omissos ou duvidosos, e coordenar as atividades necessárias ao bom andamento do Processo Seletivo.
Parágrafo Único. A Comissão de Avaliação é soberana e tem total autonomia para deliberar sobre todos os aspectos não previstos no edital.
Art. 3º. Após a apresentação da documentação prevista no edital, a comissão avaliará e emitirá a relação dos classificados, a qual será
homologada por decreto pelo Prefeito Municipal.
Art. 4º. A Comissão terá como integrante os servidores:
LUCIANA SCHMITZ PAES – Presidente
FAGNER PIERRE LOPES – Secretário
LUIZ BATISTA CONSTANTE – Membro
Parágrafo único. A presidente deverá dar cumprimento à instauração dos procedimentos necessários à elaboração e fiscalização do Processo
Seletivo, bem como a decisão final sobre casos omissos no desenrolar do processo.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Otacílio Costa (SC), 07 de outubro de 2021.
FABIANO BALDESSAR DE SOUZA
Prefeito __________________________________________________________________________
O presente Decreto foi encaminhado para publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina na forma do art. 110, da Lei Orgânica Municipal. Dou fé.
Otacílio Costa (SC), 07 de outubro de 2021.
RODRIGO BARTH PEREIRA
Chefe de Gabinete do Prefeito

DEC 3.071/2021

Publicação Nº 3359208

DECRETO Nº 3.071/2021
NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O PREFEITO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 86, VIII e
113, inciso I, alínea b, da Lei Orgânica Municipal, considerando o disposto na Lei Municipal nº 1.197/2001 e a Lei Federal n. 1947 de 16 de
junho de 2009;
DECRETA:
Art. 1º: Ficam nomeados os membros do Conselho de Alimentação Escolar (CAE), representado pelos seus segmentos:
I - REPRESENTANTES DO EXECUTIVO:
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a) Titular: Elizete Fátima de Jesus;
b) Suplente: Dayane Aparecida Bitencourt de Souza.
II - REPRESENTANTES DOS PROFESSORES:
a) Titulares: Iolita Constante da Silva e Dyulia Miriã Kohl;
b) Suplentes: Leila Teresinha de Andrade de Souza e Ana Paula Schneider.
III - REPRESENTANTES DOS PAIS E ALUNOS:
a) Titulares: Suzi Barcelos de Andrade e Alexandra Hemkemaier Andrade;
b) Suplentes: Adrianny Pareira de Jesus Dias e Dhiessica Lunara Valente Senen.
III - REPRESENTANTES DE OUTROS SEGMENTOS DA SOCIEDADE:
a) Titulares: Marcelino Campagnaro e Nadia Fabiana Campos;
b) Suplentes: João Pedro Oliveira e Rosana Tavares de Melo.
Art. 2º. O mandato dos conselheiros nomeados no artigo 1º é de quatro anos (artigo 3º § 2º da Lei 14.197/2001).
Parágrafo único. Com o término do mandato, será necessária nova eleição, não sendo permitida a recondução dos membros.
Art. 3º. Foi eleita como Presidente do Conselho de Alimentação: IOLITA CONSTANTE DA SILVA, e vice- presidente: SUZI BARCELOS DE
ANDRADE.
Art. 4º. Os representantes de que trata o art. 1º deste Decreto não receberão qualquer tipo de remuneração por sua atuação, sendo o
exercício de suas atividades considerado de relevante interesse público.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se o Decreto n.: 2.547/2017, bem como as disposições em
sentido contrário.
Otacílio Costa/SC, 07 de outubro de 2021.
FABIANO BALDESSAR DE SOUZA
Prefeito
O presente Decreto foi encaminhado para publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina(*) na forma do art. 110, da Lei
Orgânica Municipal. Dou fé.
Otacílio Costa (SC), 07 de outubro de 2021.
RODRIGO BARTH PEREIRA
Chefe de Gabinete do Prefeito
(*) Publicado em https://www.diariomunicipal.sc.gov.br

EXTRATO _1º_ TERMO_ ADITIVO_CONTRATO_001_2021_FME

Publicação Nº 3359755

EXTRATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Espécie: 1º Termo Aditivo, contrato n° 001/2021, entre o Município de Otacílio Costa e a empresa JANAÍNA APARECIDA VARGAS (CNPJ:
08.166.572/0001-57 ).
Objeto: Aditivo de reequilíbrio.
Item: 2 Valor Antigo R$ 91,99 , Valor Atual R$ 106,99 .
Origem: Dispensa de Licitação: 74/2021.
Dotação Orçamentária: Conforme processo administrativo.
Otacílio Costa/SC, 19 de outubro de 2021.

EXTRATO_1°_TERMO_ADITIVO_CONTRATO_013_2021_FMAS

Publicação Nº 3359761

EXTRATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Espécie: 1º Termo Aditivo, contrato n° 013/2021, entre o Fundo Municipal de Assistência Social e a empresa JANAÍNA APARECIDA VARGAS
(CNPJ: 08.166.572/0001-57 ).
Objeto: Aditivo de reequilíbrio.
Item: 2 Valor Antigo R$ 91,99 , Valor Atual R$ 106,99 .
Origem: Dispensa de Licitação: 74/2021.
Dotação Orçamentária: Conforme processo administrativo.
Otacílio Costa/SC, 19 de outubro de 2021.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

EXTRATO_1°_TERMO_ADITIVO_CONTRATO_035_2021_FMS

Página 1279

Publicação Nº 3359766

EXTRATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Espécie: 1º Termo Aditivo, contrato n° 035/2021, entre o Fundo Municipal de Saúde e a empresa JANAÍNA APARECIDA VARGAS (CNPJ:
08.166.572/0001-57 ).
Objeto: Aditivo de reequilíbrio.
Item: 2 Valor Antigo R$ 91,99 , Valor Atual R$ 106,99 .
Origem: Dispensa de Licitação: 74/2021.
Dotação Orçamentária: Conforme processo administrativo.
Otacílio Costa/SC, 19 de outubro de 2021.

EXTRATO_1°_TERMO_ADITIVO_CONTRATO_098_2021

Publicação Nº 3359776

EXTRATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Espécie: 1º Termo Aditivo, contrato n° 098/2021, entre o Município de Otacílio Costa e a empresa JANAÍNA APARECIDA VARGAS (CNPJ:
08.166.572/0001-57 ).
Objeto: Aditivo de reequilíbrio.
Item: 2 Valor Antigo R$ 91,99 , Valor Atual R$ 106,99 .
Origem: Dispensa de Licitação: 74/2021.
Dotação Orçamentária: Conforme processo administrativo.
Otacílio Costa/SC, 19 de outubro de 2021.

EXTRATO_CONTRATO_ 001_2021_FME

Publicação Nº 3359731

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato nº.: 001/2021
Contratante: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE OTACÍLIO COSTA.
Contratado JANAÍNA APARECIDA VARGAS (CNPJ sob nº 08.166.572/0001-57).
Valor Total : 1.341,9( mil trezentos e quarenta e um reais e nove centavos)
Vigência: Inicio 29/07/2021– Término: 31/12/2021
Licitação: Processo Licitatório nº 74/2021 – Dispensa de Licitação nº 041/2021
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666
Recurso: Despesa - 7- Dotação - 22.01.2.082.3.3.90.00.00.00.00.00
Despesa - 7- Dotação - 22.01.2.082.3.3.90.00.00.00.00.00
objeto: contratação da empresa, janaína aparecida vargas para fornecimento de água e gás para as secretarias do município
Município de Otacílio Costa 29 de julho de 2021.

EXTRATO_CONTRATO_ 002_2021_FME

Publicação Nº 3359745

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato nº.: 002/2021
Contratante: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE OTACÍLIO COSTA.
Contratado JULIANO JOSÉ CORREA PEREIRA (CPF nº 039.995.899-14).
valor mensal: R$ 1.000,00 (mil reais).
Vigência: Inicio 28/09/2021– Término: 31/12/2021
Licitação: Processo Licitatório nº 01/2021 – Dispensa de Licitação nº 01/2021
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666
Recurso: Despesa - 07- Complemento do Elemento – 3.3.90.39.05.
objeto: contratação do profissional de capoeira, sr. juliano josé correa, para ministrar aulas na fundação municipal de esportes, para alunos
do município.
Município de Otacílio Costa 28 de setembro de 2021.
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Publicação Nº 3359215

LEI Nº 2.869/2021
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR TERMO DE COLABORAÇÃO COM A SOCIEDADE BENEFICENTE DOM DANIEL HOSTIN, PELO
QUAL PODERÁ REPASSAR AUXÍLIO FINANCEIRO E DISPONIBILIZAR SERVIDORES PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO HOSPITAL SANTA CLARA.
O PREFEITO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, no uso da competência que lhe é atribuída pelo artigo 86, inciso V, da Lei
Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou, pelo que sanciona a presente
LEI:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Colaboração com a Sociedade Beneficente Dom Daniel Hostin (sob intervenção), entidade civil sem fins lucrativos e econômicos inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.012.617/0001-54, sediada nesta cidade e mantenedora
do Hospital Santa Clara, com vistas a viabilizar e aperfeiçoar o atendimento médico-hospitalar à comunidade otaciliense, de acordo com a
Lei nº 13.019 de 2014, alterada pela Lei nº 13.204 de 2015.
Parágrafo único. Pelo termo de colaboração, o Município repassará recursos financeiros e poderá colocar servidores públicos municipais das
áreas médica, ambulatorial, administrativa e de serviços gerais à disposição da Sociedade Beneficente Dom Daniel Hostin (sob intervenção),
conforme indicado nos artigos 2º e 3º desta lei.
Art. 2º. O auxílio financeiro de que trata esta Lei será de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a ser repassado durante o mês
de outubro de 2021.
§ 1º. O auxílio financeiro servirá para custeio do Hospital, podendo cobrir despesas com alimentação, energia elétrica, água, internet, monitoramento eletrônico, impostos em atraso ou não, pagamento dos médicos em atraso ou não, servidores e encargos sociais da folha de
pagamento dos profissionais do Hospital Santa Clara, cujos procedimentos e obrigações para o atendimento à comunidade ficarão consignados no termo de convênio.
§ 2º. A entidade beneficiada fica obrigada a prestar contas sobre os recursos recebidos, indicando em relatório específico em que o auxílio
foi aplicado, encaminhando cópia da prestação de contas mensal à Câmara de Vereadores e a disponibilizando para consulta pública, sob
pena de cancelamento do convênio.
Art. 3º. Não haverá qualquer vinculação ou relação de subordinação entre o Município de Otacílio Costa e o pessoal, de qualquer nível
técnico ou profissional, que a Sociedade Beneficente Dom Daniel Hostin venha a empregar para a prestação dos serviços à comunidade,
ainda que, no todo ou em parte, custeados com o auxílio financeiro previsto nesta Lei, ficando assegurado ao Município o direito de regresso
contra a entidade mantenedora do Hospital Santa Clara no caso de, por qualquer meio legal, vir a ser compelido a pagar quaisquer indenizações em decorrência da prestação dos serviços objeto do convênio.
Art. 4º. A cessão de servidores para a Sociedade Beneficente Dom Daniel Hostin (sob intervenção), indicada no parágrafo único do art.
1º, fica restrita ao quadro de pessoal efetivo da Prefeitura e limitada ao número máximo de dez funcionários, de acordo com necessidade
demonstrada e justificada pela entidade beneficiada.
Art. 5º. As despesas decorrentes desta lei serão cobertas com recursos consignados no orçamento municipal corrente, assegurados por
suplementações, se necessário.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Otacílio Costa (SC), 05 de outubro de 2021.
FABIANO BALDESSAR DE SOUZA
Prefeito
A presente Lei foi encaminhada para publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (*) na forma do art. 110, da Lei Orgânica
Municipal. Dou fé.
Otacílio Costa (SC), 05 de outubro de 2021.
RODRIGO BARTH PEREIRA
Chefe de Gabinete do Prefeito
(*) Publicada em https://www.diariomunicipal.sc.gov.br
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Publicação Nº 3359243

LEI Nº 2.870/2021
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR TERMO DE COLABORAÇÃO E CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO DE
PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE.
O PREFEITO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, no uso da competência que lhe é atribuída pelo artigo 86, inciso V, da Lei
Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou, pelo que sanciona a presente
LEI:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio de colaboração com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
– APAE, de Otacílio Costa, entidade beneficente inscrita no CNPJ sob o nº 00.719.998/0001-89 e declarada de utilidade pública pela Lei nº
858, de 02 de agosto de 1995, e a repassar auxílio financeiro para esta, no valor de R$ 10.482,00 (dez mil quatrocentos e oitenta e dois
reais) durante o mês de outubro de 2021, de acordo com a Lei nº 13.019 de 2014, alterada pela Lei nº 13.204 de 2015.
§ 1º. O auxílio financeiro referido neste artigo será aplicado pela APAE na manutenção de suas atividades assistenciais em favor de pessoas portadoras de necessidades especiais, de acordo com o Plano de Aplicação e o cronograma financeiro estabelecido no convênio a ser
firmado com o Município.
§ 2º. A entidade beneficiada fica obrigada a prestar contas sobre os recursos recebidos, indicando em relatório específico em que o auxílio
foi aplicado, encaminhando cópia da prestação de contas também à Câmara de Vereadores, sob pena de cancelamento do convênio.
Art. 2º. Não haverá qualquer vinculação ou relação de subordinação entre o Município de Otacílio Costa e o pessoal, de qualquer nível
técnico ou profissional, que a APAE venha a empregar na realização de suas atividades assistenciais, ainda que, no todo ou em parte, custeados com o auxílio financeiro previsto nesta Lei, ficando assegurado ao Município o direito de regresso contra a entidade beneficiada no
caso de, por qualquer meio legal, vir a ser compelido a pagar quaisquer indenizações em decorrência dos serviços prestados pela APAE a
qualquer título.
Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a ceder (e a manter a cedência), de servidores públicos municipais das áreas de educação e
administração à entidade, observadas as disposições do artigo 2º desta lei.
Art. 4º. As despesas decorrentes desta lei serão cobertas com recursos consignados no orçamento municipal corrente.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Otacílio Costa (SC), 05 de outubro de 2021.
FABIANO BALDESSAR DE SOUZA
Prefeito
A presente Lei foi encaminhada para publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (*) na forma do art. 110, da Lei Orgânica
Municipal. Dou fé.
Otacílio Costa (SC), 05 de outubro de 2021.
RODRIGO BARTH PEREIRA
Chefe de Gabinete do Prefeito
(*) Publicada em https://www.diariomunicipal.sc.gov.br

LEI 2.871/2021

Publicação Nº 3359246

LEI Nº 2.871/2021
RATIFICA A TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DO CISAMA, QUE OBJETIVA A INSTITUIÇÃO DE ENTIDADE
DE JULGAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTÁRIOS, EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, NO ÂMBITO DO CISAMA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, no uso da competência que lhe é atribuída pelo artigo 86, inciso V, da Lei
Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou, pelo que sanciona a presente
LEI:
Art. 1º Fica ratificada a terceira alteração do Contrato de Consórcio Público do CISAMA, ocorrida na data de 13 de setembro de 2016, que
decidiu por unanimidade alterar o Contrato de Consórcio Público para instituir entidade de julgamento de recursos administrativos tributários, em duplo grau de jurisdição, visando dirimir conflitos entre os contribuintes e os Municípios, decorrentes da aplicação da legislação
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tributária de cada ente integrante do Consórcio e, atender as disposições previstas no Termo de Cooperação Técnica, firmado entre os
Municípios que compõem o CISAMA e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, conforme Anexo Único desta Lei.
Art. 2° Fica ratificada a terceira alteração do Contrato de Consórcio Público do CISAMA, ocorrida na data de 13 de setembro de 2016, que
decidiu por unanimidade alterar o Contrato de Consórcio Público para autorizar a possibilidade da contratação de jornada semanal de trabalho de 40 (quarenta) horas, jornada semanal de trabalho de 20 (vinte) horas, jornada semanal de 10 (dez) horas, ou fração destes, com
vencimento proporcional, conforme Anexo Único desta Lei.
Art. 3° Fica ratificada a terceira alteração do Contrato de Consórcio Público do CISAMA, ocorrida na data de 13 de setembro de 2016, que
decidiu por unanimidade alterar o Contrato de Consórcio Público para autorizar a possibilidade de alienação de bens móveis do patrimônio
do CISAMA, conforme Anexo Único desta Lei.
Art. 4° Fica ratificada a terceira alteração do Contrato de Consórcio Público do CISAMA, ocorrida na data de 13 de setembro de 2016, que
decidiu por unanimidade alterar o Contrato de Consórcio Público para aprovar a integração dos Municípios de Bom Jesus, Vacaria, Pinhal da
Serra e Esmeralda ao CISAMA, conforme Anexo Único desta Lei.
Art. 5° Fica ratificada a terceira alteração do Contrato de Consórcio Público do CISAMA, ocorrida na data de 13 de setembro de 2016, que
decidiu por unanimidade alterar o Contrato de Consórcio Público para aprovar a inclusão ao art. 11, do objetivo XXXIII, todos do Contrato
de Consórcio Público, conforme redação do Anexo Único desta Lei.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Otacílio Costa (SC), 05 de outubro de 2021.
FABIANO BALDESSAR DE SOUZA
Prefeito
A presente Lei foi encaminhada para publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (*) na forma do art. 110, da Lei Orgânica
Municipal. Dou fé.
Otacílio Costa (SC), 05 de outubro de 2021.
RODRIGO BARTH PEREIRA
Chefe de Gabinete do Prefeito
(*) Publicada em https://www.diariomunicipal.sc.gov.br
ANEXO ÚNICO
TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE – CISAMA
Os entes consorciados ao CISAMA, objetivando: a) a implantação do projeto de infraestrutura turística na orla de Barra Grande e o Programa
Desenvolver, b) a instituição de entidade de julgamento de recursos administrativos, em duplo grau de jurisdição, visando dirimir conflitos
entre os contribuintes e os Municípios, decorrentes da aplicação da legislação tributária de cada ente integrante do Consórcio e, atendendo
as disposições previstas no Termo de Cooperação Técnica, firmado entre os Municípios que compõem o CISAMA e o Ministério Público do
Estado de Santa Catarina, c) a adequação estatutária para a jornada de trabalho e a doação de bens do patrimônio do CISAMA deliberaram,
e decidiram por unanimidade, dar nova redação ao Contrato de Consórcio Público, que passará a ter a seguinte redação:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES
O Contrato de Consórcio Público firmado em 29 de agosto de 2009, alterado em 13 de setembro de 2016, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 2° O CISAMA constituído pelos seguintes Municípios: Anita Garibaldi, Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Campo Belo
do Sul, Capão Alto, Cerro Negro, Correia Pinto, Lages, Painel, Palmeira, Ponte Alta, Otacílio Costa, Rio Rufino, São Joaquim, São José do
Cerrito, Urupema, Urubici, os quais subscreveram o Protocolo de Intenções deste consórcio, no dia 29 de agosto de 2009 e, os Municípios
de Bom Jesus, Vacaria, Pinhal da Serra e Esmeralda, todos do Estado do Rio Grande do Sul, mediante lei a ser ratificada pelos mesmos e
por cada um dos entes já consorciados”.
“Art. 10. Constitui objeto do CISAMA:
...............................
IX. O julgamento em instância administrativa dos litígios fiscais suscitados pela aplicação da legislação tributária municipal”.
“Art. 11. São objetivos do CISAMA:
..............................
XXXII. garantir aos contribuintes de cada um dos entes consorciados o direito à defesa em segunda instância na esfera administrativa relativamente aos litígios decorrentes da aplicação das respectivas legislações tributárias municipais”.
XXXIII. Promover ações de gestão dos serviços públicos municipais de infraestrutura, voltada à iluminação pública nos municípios consorciados, a contratação conjunta ou a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva por intermédio do consórcio, visando
a racionalização de recursos, a agilização na execução de projetos e serviços, a redução de custos, e a melhoria da capacidade técnica,
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gerencial e financeira do grupo de municípios consorciados”.
“Art. 12. Constituem direitos dos consorciados:
..................................
VI. nomear servidores para compor o Conselho Intermunicipal de contribuintes”.
“Art. 13. Constituem deveres dos consorciados:
..................................
V. participar ativamente das reuniões e assembleias do Conselho Intermunicipal de Contribuintes”.
“Art. 19 – O CISAMA tem como órgãos de deliberação, administração e participação social:
................................
VIII. Conselho Intermunicipal de Tributos”
“Art. 23 - Compete à Assembleia Geral:
.............................
XI. instituir o Conselho Intermunicipal de Tributos, paritário, formado por um representante fazendário e um representante de órgão de classe de contribuinte, de cada um dos Municípios consorciados, que optar pelo modelo compartilhado de instituição de Conselho de Tributos”.
“Art. 27 - Ao Presidente do Conselho de Administração compete:
............................
II. dar posse aos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Conselho de Articulação de Políticas Públicas e do Conselho
Intermunicipal de Contribuintes;
......................... ”.
“Seção VIII
CONSELHO INTERMUNICIPAL DE CONTRIBUINTES
Art. 43A - O Conselho Intermunicipal de Contribuintes é o órgão competente pelo julgamento, em segunda instância administrativa, dos
litígios suscitados pela aplicação da legislação tributária municipal.
Art. 43B - Compete ao Conselho Intermunicipal de Tributos:
I. julgar os recursos interpostos contra decisões dos julgadores de processos fiscais;
II. proceder a uniformização da jurisprudência administrativa;
III. propor alterações ou atualizações da legislação tributária municipal
IV. editar súmulas para uniformização da jurisprudência;
V. dirimir conflitos de entendimento, nos casos de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal – STF e Superior Tribunal de
Justiça – STJ;
VI. eleger entre seus pares um presidente e um vice-presidente;
VII. criar sua própria página eletrônica;
VIII. disponibilizar para consulta pública, em meio eletrônico, suas decisões, acórdãos e súmulas.
Art. 43C - Fica criado o cargo de coordenador de recursos tributários, a quem compete:
I - promover juntamente com o diretor executivo, a implementação do disposto neste Contrato;
II - promover a capacitação técnica do conselho intermunicipal de tributos responsável pelo julgamento dos litígios fiscais;
III - elaborar estudos, projetos, pesquisas, planos de desenvolvimento e outras pesquisas que possam contribuir para a melhoria dos trabalhos;
IV - dar suporte e orientação técnica para realização adequada do julgamento dos litígios fiscais, de acordo com a regulamentação pertinente;
V - praticar juntamente com o diretor executivo, atos que propiciem a aquisição, através de licitação, quando for o caso, dos materiais necessários à instalação e manutenção do Conselho;
VI - providenciar as convocações e agendas para as reuniões do Conselho;
VII - providenciar e solucionar todas as diligências solicitadas pelo Conselho;
VIII - elaborar relatórios anuais de atividade a serem apresentados aos Municípios participantes do Conselho;
IX - organizar os processos na forma de autos forenses”.
“Art. 44 - O regime de trabalho dos empregados do CISAMA é o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, com ingresso mediante seleção
e aprovação em concurso público.
...............................
§ 8° Admite-se para os cargos comissionados e de emprego público, cuja jornada de trabalho seja de 40 (quarenta) horas, jornada de 20
(vinte) horas e, cuja jornada semanal seja de 20 (vinte) horas, jornada de 10, com vencimento proporcional”
“Art. 55-A - Os bens móveis inservíveis, obsoletos ou excedentes poderão ser alienados por concorrência ou leilão, permitida a doação,
mediante aprovação da assembleia geral, para entidade filantrópica, educacional, cultural que comprove a finalidade não lucrativa e que
assegure a destinação de seu patrimônio à outra entidade com mesmos objetivos ou ao poder público, no caso de encerramento de suas
atividades, ou diretamente a outro órgão do Poder Público.
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“ANEXO 1
DOS EMPREGOS PÚBLICOS
...........................................
DOS CARGOS DE LIVRE NOMEAÇÃO
N° de vagas
...
...
...
1

Denominação do cargo/Carga horária
...
...
...
Coordenador Recursos Tributários

Vencimento
...
R$ 4.554,09

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
As demais cláusulas do contrato original ficam mantidas e ratificadas. E, por assim estarem de acordo, assinam a presente Alteração ao
Contrato de Consórcio Público do CISAMA os representantes das partes contratantes.
Lages/SC, em 13 de setembro de 2016.
HUMBERTO L. BRIGHENTI
Prefeito de São Joaquim
Presidente CISAMA
ADEMAR DE BONA SARTOR EDILSON JOSÉ DE SOUZA
Prefeito de Rio Rufino Prefeito de Campo Belo do Sul
LUIZ CARLOS SCHMULER IVONIR FERNANDES
Prefeito de Bocaina do Sul Prefeito São Joaquim
ALBINO GONÇALVES PADILHA LUIZ CARLOS A. FREITAS
Prefeito de Bom Retiro Prefeito de Capão Alto
SIRLEI KLEY VARELA VÂNIO FORSTER
Prefeita de Cerro Negro Prefeito de Correia Pinto
ELIZEU MATOS LUIZ CARLOS XAVIER
Prefeito de Lages Prefeito de Otacílio Costa
FLÁVIO ANTÔNIO N. DA SILVA JOSÉ V. HEMKEMAIER
Prefeito de Painel Prefeito de Palmeira
LINDOMAR STANGE KUHNEN EDELVÂNIO TOPANOTI
Prefeito de Ponte Alta Prefeito Bom J. Serra
ARNO TADEU MARIAN FIDELIS SCHAPPO
Prefeito de São José do Cerrito Prefeito de Urubici
AMARILDO LUIZ GAIO
Prefeito de Urupema

LEI 2.872/2021

Publicação Nº 3359251

LEI Nº 2.872/2021
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONTRATO DE COMODATO, TERMO DE DOAÇÃO OU DE CESSÃO GRATUITA, COM
PROPRIETÁRIOS RURAIS E URBANOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO E POÇOS ARTESIANOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, no uso da competência que lhe é atribuída pelo artigo 86, inciso V, da Lei
Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou, pelo que sanciona a presente
LEI:
Art. 1º Fica o Município de Otacílio Costa autorizado a firmar Contrato de Comodato, Termo de Doação ou de Cessão Gratuita de imóvel,
com proprietários de imóveis rurais ou urbanos, visando à instalação de reservatórios e poços artesianos, destinados ao abastecimento de
água no município.
Art. 2º O Comodato, Cessão ou Doação do imóvel se restringe a cedência pelo proprietário da área necessária para instalação do reservatório
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de água, poço artesiano e demais equipamentos.
Art. 3º A Cedência da área nas condições estabelecidas no artigo 1º será a título gratuito, sendo que em contrapartida o proprietário da área
cedida terá isenção do pagamento das taxas de água cobradas pelo município em sua propriedade até no máximo de três ligações de água.
§1º A isenção poderá ser estendida a outras propriedades do Cedente/doador, observada o limite fixado no caput deste artigo.
§2º Em caso da área cedida/doada pertencer a mais de um proprietário, será observado da mesma forma o limite de três ligações pela
cedência do imóvel.
Art. 4º Os proprietários que atualmente já cedem ou doaram áreas para instalação de reservatórios de água e poços artesianos no município
deverão regularizar a situação com a assinatura do Contrato de Comodato ou do termo de doação ou cessão, podendo constar a data em
que efetivamente foi instalado o poço e equipamentos.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
Otacílio Costa (SC), 05 de outubro de 2021.
FABIANO BALDESSAR DE SOUZA
Prefeito
A presente Lei foi encaminhada para publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (*) na forma do art. 110, da Lei Orgânica
Municipal. Dou fé.
Otacílio Costa (SC), 05 de outubro de 2021.
RODRIGO BARTH PEREIRA
Chefe de Gabinete do Prefeito
(*) Publicada em https://www.diariomunicipal.sc.gov.br

LEI 2.873/2021

Publicação Nº 3359258

LEI Nº 2.873/2021
INSTITUI O CÓDIGO DE DEFESA DO EMPREENDEDOR, ESTABELECE NORMAS PARA EXPEDIÇÃO DE ATOS PÚBLICOS DE LIBERAÇÃO DA
ATIVIDADE ECONÔMICA, DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O PREFEITO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, no uso da competência que lhe é atribuída pelo artigo 86, inciso V, da Lei
Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou, pelo que sanciona a presente
LEI:
Art. 1º. Fica instituído o Código de Defesa do Empreendedor de Otacílio Costa, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre
exercício da atividade econômica e disposições sobre a atuação do Município como agente normativo e regulador.
Art. 2º. Para efeitos desta Lei, considera-se:
I. Empreendedor: toda pessoa, natural ou jurídica, que exerça atividade lícita para o desenvolvimento e crescimento econômico;
II. Ato público de liberação da atividade econômica: aquele exigido por órgão ou entidade da administração pública como condição prévia
para o exercício de atividade econômica;
III. Consulta de Viabilidade para Instalação: procedimento iniciado mediante requerimento eletrônico que informará ao empresário sobre os
requisitos básicos para o exercício de atividade econômica no território municipal, requisito essencial para solicitar o registro da empresa;
IV. Alvará de Localização e Funcionamento: autorização definitiva para o exercício de determinada atividade, posterior ao registro empresarial em que a autoridade competente confirma o preenchimento dos requisitos previstos na legislação;
V. Enquadramento Empresarial Simplificado (EES): autodeclaração assinada pelo empresário responsável pelo estabelecimento de que as
informações prestadas para a abertura da empresa são verídicas e que conhece as normas relacionadas as atividades constantes no cadastro de pessoa jurídica (CNAE), nos termos da Lei Estadual nº 17.071, de 12 de janeiro de 2017;
VI. Termo de Ciência e Responsabilidade: documento físico ou eletrônico firmado pelo empresário ou terceiro responsável em que se responsabiliza e atesta que cumprirá a legislação municipal, estadual e federal, acerca das condições de higiene, de segurança de uso, de
estabilidade e urbanística da edificação, nos termos da Lei Estadual nº 17.071, de 12 de janeiro de 2017;
VII. Atividade econômica: ramo de atividade identificado a partir da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE);
VIII. Grau de risco: nível de perigo em potencial à integridade física e à saúde humana, ao meio ambiente ou ao patrimônio em decorrência
do exercício de atividade econômica, que será definido por Decreto Municipal e, na ausência de norma, pelo Comitê para Gestão da Rede
Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios;
IX. Pequenos Negócios: Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME), e Empresa de Pequeno Porte (EPP).
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§ 1º O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, para as exigências e prazos nas
adequações de acessibilidade, se dará de acordo com o Decreto Federal nº 9.405, de 11 de junho de 2018.
§ 2º O tratamento geral diferenciado ao Microempreendedor Individual, naquilo que não estiver previsto nesta Lei Complementar, se dará
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
§ 3º As diretrizes e procedimentos para a simplificação do processo de registro e legalização de pessoas jurídicas, naquilo que não for previsto nesta Lei Complementar se dará de acordo com a Lei Federal nº 11.598, de 03 de dezembro 2007.
§ 4º Ao Microempreendedor Individual (MEI) e ao empreendedor que exerça uma Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)
será garantido tratamento diferenciado e favorecido nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
Art. 3º. São princípios que norteiam o disposto nesta Lei:
I. a livre iniciativa nas atividades econômicas;
II. Ia presunção de boa-fé do empreendedor;
III. a intervenção mínima do Município sobre o exercício das atividades econômicas.
IV. o tratamento diferenciado e favorecido concedido às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e aos Microempreendedores Individuais, previsto na Constituição Federal e Lei Complementar Federal 123/2006;
V. o princípio da boa-fé do interessado e do contribuinte;
VI. os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
VII. o princípio da ampla defesa e do contraditório;
VIII. o princípio da celeridade;
IX. o princípio da proporcionalidade, especialmente para a obtenção de adequação entre meios e fins;
X. o amplo acesso à informação, salvo nas hipóteses de sigilo previstas em lei;
XI. a racionalização do processamento de informações;
XII. a execução e registro de procedimentos administrativos em ambiente virtual;
XIII. o compartilhamento de dados e informações entre órgãos do Município, assim como entre estes e os órgãos de outros entes da Federação;
XIV. a não duplicidade de comprovações;
XV. a criação de meios, a simplificação de exigências e o aperfeiçoamento de procedimentos destinados a simplificar o atendimento ao
cidadão;
XVI. a dispenda de alvará e do licenciamento para atividades de baixo risco, baixo risco A;
XVII. a simplificação do licenciamento para atividades de baixo impacto, baixa densidade, médio risco, baixo risco B, não excluindo exigências previstas em legislação estadual e federal;
XVIII. a adoção de cuidados especiais, de natureza preventiva, para o licenciamento de atividade de alto impacto, alto risco ou alta densidade; e
XIX. a observância da legislação municipal, estadual e federal referente a disciplina urbanística, proteção ambiental, controle sanitário,
prevenção contra incêndios e segurança em geral.
Art. 4º. As manifestações dos interessados e os procedimentos administrativos vinculados, direta ou indiretamente, à eficácia deste decreto
e à aplicação de suas normas deverão ser efetuados por meios digitais e em ambiente virtual.
Art. 5º. A concessão de alvará não implicará:
I – o reconhecimento de diretos e obrigações concernentes a relações jurídicas de direito privado;
II – a quitação ou prova de regularidade do cumprimento de obrigações administrativas ou tributárias;
SEÇÃO I
DOS DEVERES DO MUNICÍPIO PARA GARANTIA DA LIVRE INICIATIVA
Art. 6º. São deveres do Município para garantia da livre iniciativa:
I - facilitar a abertura e encerramento de empresas;
II - disponibilizar informações claras e amplamente acessíveis quanto aos procedimentos necessários ao início, regular exercício e encerramento de um empreendimento;
III - criar, promover e consolidar um sistema integrado de licenciamento;
IV - abster-se de exigir especificação técnica desnecessária ao atingimento do fim desejado;
V - abster-se de criar reserva de mercado para determinado grupo econômico ou profissional, em prejuízo dos demais concorrentes;
VI - conceder tratamento isonômico para o exercício de atos de liberação da atividade econômica, hipótese em que o ato de liberação estará
vinculado aos critérios de interpretação adotados em decisões administrativas análogas anteriores;
VII - cumprir o tratamento diferenciado ao Microempreendedor Individual, conforme LC 123/2006, concedendo a dispensa de ato público
diante o termo de ciência e dispensa;
X - estipular um prazo máximo, não superior a 60 dias, para análise do pedido de licenciamento para atividades econômicas consideradas
de alto risco e que, transcorrido o prazo fixado sem a conclusão da análise, importará em aprovação provisória para todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei;
XI - exercer a fiscalização orientadora conforme tratamento diferenciado as MPEs, estabelecido pela LC 123/2006;
XII - abster-se de conceder incentivos, desonerações e politização da disputa pela base tributável;
XIII - simplificação tributária através de alíquotas uniformes, a fim de diminuir o custo operacional dos empreendedores e facilitar a fiscalização tributária;
XIV - simplificação do cumprimento das obrigações tributárias acessórias;
XV - concede prazo de 60 dias o pagamento de taxa de alvará de localização e funcionamento, prazo esse a contar da data de abertura do
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estabelecimento.
Parágrafo único. Diante da requisição de especificação técnica ou documentação desnecessária, fica autorizado ao empreendedor suscitar
Incidente Administrativo de Documentação Desnecessária (IADD), cabendo ao órgão ou entidade requerente decidir no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis sobre o mérito do incidente suscitado.
SEÇÃO II
DOS DIREITOS DO EMPREENDEDOR
Art. 7º. São direitos dos empreendedores:
I - ter o Município como um parceiro e um facilitador da atividade econômica;
II - produzir, empregar e gerar renda, assegurada a liberdade para desenvolver atividade econômica em qualquer horário e dia da semana,
observadas:
a) as normas de proteção ao meio ambiente, incluídas as de combate à poluição e à perturbação de sossego;
b) as normas atinentes ao direito de vizinhança;
c) a legislação trabalhista;
d) as restrições advindas de obrigações de direito privado;
e) os critérios estabelecidos no Código de Obras e Posturas, Código Tributário Municipal, Plano Diretor do Município, normas de segurança,
saúde, meio ambiente e acessibilidade.
SEÇÃO III
DA APROVAÇÃO PRÉVIA DE LOCAL
Art.8º. A Consulta Prévia de Local/Viabilidade será deferida ou indeferida através do Sistema integrador estadual, no prazo máximo de até
48 (quarenta e oito) horas, pela Secretaria Municipal de Fazenda e Administração sempre que preenchidos os dados completos sobre localização, natureza e destinação do imóvel a ser ocupado.
Art. 9º. É livre a descrição do endereço do estabelecimento informada pelo interessado na Consulta Prévia de Local/Viabilidade, inclusive
para fins de posterior inclusão no alvará, divergente ou não dos dados constantes do cadastro do IPTU, desde que permita a localização
certa e inequívoca do contribuinte e não apresente divergência essencial com o endereçamento constante do Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ), do contrato social ou outro ato de constituição, quando for o caso.
Art.10. O deferimento da Consulta Prévia de Local/Viabilidade será acompanhado da relação de documentos e requisitos exigidos para o
licenciamento sanitário e ambiental.
Art. 11. Em caso de indeferimento da Consulta Prévia de Local/Viabilidade, caberá a interposição de recursos ao Secretário Municipal de
Fazenda e Administração, pelo prazo de 15 dias.
Parágrafo único. Os recursos poderão ser protocolados em processo administrativo físico, sempre que indisponível ou insuficiente o meio
digital para o exercício do direito.
SEÇÃO IV
DO ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Art. 12. A concessão da inscrição municipal, da Dispensa e da emissão do Alvará de licença para Localização e Funcionamento para atividades econômicas empresariais, dar-se-á de acordo com a classificação de risco, da seguinte forma:
I- As atividades econômicas classificadas de Alto Risco, terão o Alvará Eletrônico emitido após o cumprimento, por parte do interessado, de
todas as exigências prévias dos órgãos fiscalizadores.
II- As atividades econômicas classificadas como de baixo risco ou baixo risco A, são dispensadas de licenciamento e alvará de licença para
localização e funcionamento, sanitário e ambiental, e terão a inscrição municipal automatizada e o cadastro para emissão de nota fiscal, no
caso de empresa prestadora de serviços, emitido por meio do Sistema Integrador Estadual, após o deferimento da consulta de viabilidade
pela Prefeitura Municipal e constituição da empresa.
§1º- Não havendo manifestação da Prefeitura Municipal quanto ao disposto no artigo 8º e no prazo nele mencionado, e com o registro do
ato empresarial, será emitido a inscrição municipal automatizada e o cadastro para emissão de nota fiscal, no caso de empresa prestadora
de serviços.
§2º Caso não seja realizado o pagamento da taxa no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a emissão do Alvará Eletrônico Automatizado,
o mesmo poderá perder a sua eficácia, podendo o órgão competente cassar o respectivo instrumento.
§ 3º. As atividades econômicas classificadas como de médio risco ou baixo risco B terão Alvará Eletrônico Automatizado emitido, por meio
do Sistema Integrador Estadual, condicionado à apresentação de autodeclaração constante na viabilidade, de responsabilidade pelo empreendedor de que cumpre as regras de licenciamento relativas à atividade a ser desenvolvida, deferimento da consulta de viabilidade pela
Prefeitura e constituição da empresa.
§4º. Não havendo manifestação da Prefeitura Municipal quanto ao disposto no artigo 8º e no prazo nele mencionado, e com apresentação
de autodeclaração e registro do ato empresarial, será emitido o Alvará Eletrônico Automatizado.
§ 5º. A autodeclaração não exime os responsáveis legais do cumprimento dos requisitos e do licenciamento sanitário, de controle ambiental
e prevenção contra incêndios, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.
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Art. 13. O Certificado de Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, emitido pelo Portal do Empreendedor, no momento do registro, e com manifestação de sua concordância com o conteúdo do Termo de Ciência e Responsabilidade, será reconhecido como Dispensa de
Alvará de licença para localização e funcionamento, sem exigência de outro documento por parte da municipalidade.
§ 1º No prazo de vigência do Termo a que se refere o caput, qual seja, 180 dias, a Prefeitura Municipal deverá se manifestar quanto à correção do endereço de exercício da atividade do MEI relativamente à sua descrição oficial, assim como quanto à possibilidade de que este
exerça as atividades constantes do registro e enquadramento na condição de MEI.
§ 2º Manifestando-se contrariamente à descrição do endereço de exercício da atividade do MEI ou sobre a possibilidade de que este exerça
suas atividades no local indicado no registro, a Prefeitura Municipal deve fixar prazo que este proceda à devida correção ou para a transferência da sede de suas atividades, sob pena de cancelamento do Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará
de Licença.
§ 3º As correções necessárias para atendimento do disposto no §2º serão realizadas gratuitamente pelo Microempreendedor Individual MEI por meio do Portal do Empreendedor (gov.br/mei).
§4º São reduzidos a 0 (zero), todos os valores de Taxas, emolumentos e demais custos dos processos vinculados a inscrições, emissão de
alvarás, licenciamentos ou autorizações de funcionamento concedidas ao Microempreendedor Individual, bem como aos respectivos processos de alteração e baixa, os termos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
Art. 14. O CNPJ deverá ser utilizado como único número de inscrição municipal.
SEÇÃO V
DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DAS ATIVIDADES
Art. 15. A classificação das atividades atenderá aos critérios de codificação adotados pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas
– CNAE.
Art. 16. O grau de risco atribuído a cada CNAE respeitará, dentre outros, o disposto nos seguintes atos:
I - Resolução CGSIM Nº 51, de 12 de junho de 2019, expedida pelo Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e
da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM que define a Classificação de Risco Para Fins de Legalização de Empresários e Sociedades
Empresariais, para dispensa de ato público de liberação.
II- Instrução Normativa Nº 66 de 01/09/2020, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e suas posteriores alterações;
III - Resolução CGSIM Nº 58, de 12 de Agosto de 2020, expedida pelo Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro
e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM, a qual dispõe sobre recomendação da adoção de diretrizes para integração do processo
de licenciamento pelos Corpos de Bombeiros Militares pertinente à prevenção contra incêndios e pânico e suas posteriores alterações;
IV - Resolução CGSIM Nº 48, de 17 de Dezembro de 2018 e resolução CGSIM Nª 59, de 12 de Agosto de 2020 expedida pelo Comitê para
Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM, a qual dispõe sobre o procedimento especial para o registro e legalização do Microempreendedor Individual - MEI, por meio do Portal do Empreendedor.
V – Para dispensa como baixo risco o que dispõe a Resolução SCBMS Nº 01, de 27 de janeiro de 2020 expedida pelo Comitê Gestor SC Bem
Mais Simples (SCBMS) no âmbito da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável.
§ 1º. Ficam as atividades econômicas de baixo risco dispensadas dos atestados emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina,
nos termos da Instrução Normativa nº 001/CBM-SC;
§ 2º. Para a Diretoria de Vigilância Sanitária (DIVS), observada a Resolução n° 004/DIVS/SES, de 10 de outubro de 2019 e suas atualizações;
§ 3º. para o Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (IMA), observada a Portaria IMA n° 229, de 04 de novembro de 2019
e suas atualizações;
§ 4º. Para fins de comprovação da dispensa do Alvará de Licença, o Município de Otacílio Costa disponibilizará Certidão de Dispensa de
Alvará de licença.
§ 5º. Atividade de médio risco são as que conforme os entes licenciadores contidos na Resolução SCBMS Nº 01, de janeiro de 2020 (CBM,
DIVS e IMA), não se enquadram como de baixo e nem de alto risco;
SEÇÃO VI
DA FISCALIZAÇÃO
Art. 17. Os estabelecimentos serão fiscalizados a qualquer tempo pelos agentes responsáveis pelo Licenciamento e Fiscalização, para fins
de verificação da adequação aos termos do licenciamento e do cumprimento das obrigações tributárias.
§ 1º. Compete aos órgãos de fiscalização verificar, a qualquer tempo, a permanência das características do licenciamento inicial, assim como
providenciar, sempre que possível, as alterações necessárias e a correção e aperfeiçoamento dos cadastros de estabelecimentos.
§2º. Os órgãos fiscalizadores terão acesso às dependências do estabelecimento, para o desempenho de suas atribuições funcionais.
§ 3º. Quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com o procedimento, a autoridade fiscal
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exercerá fiscalização prioritariamente orientadora sobre o microempreendedor individual, as microempresas e empresas de pequeno porte,
o produtor rural e agricultor familiar.
Art. 18. Compete exclusivamente à Vigilância Sanitária, à fiscalização ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e aos demais
órgãos fiscalizadores do Município:
I – declarar irregulares as práticas, atividades, omissões e intervenções que evidenciem o não cumprimento das responsabilidades assumidas nas autodeclarações, no âmbito de atribuições de cada órgão;
II – efetuar as providências pertinentes, notadamente à aplicação de sanções, no âmbito de atribuições de cada órgão.
Art. 19. Sempre que provocada por solicitação de órgão que tenha constatado irregularidades, a Secretaria Municipal de Fazenda atuará no
estrito âmbito de suas competências e formalizará, se for o caso, a propositura de cassação ou anulação de alvará, respeitada a validade e
eficácia do licenciamento até a decisão quanto à extinção deste.
SEÇÃO VII
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 20. As sanções aplicáveis às infrações decorrentes do não cumprimento de obrigações tributárias previstas neste Decreto são as definidas e graduadas pelo Código Tributário do Município.
Art. 21. O funcionamento em desacordo com as atividades licenciadas no alvará e a inscrição municipal será apenado com as multas reguladas no Código Tributário do Município.
Art. 22. A verificação no requerimento eletrônico, a qualquer tempo, de vício, declaração falsa ou causa de nulidade, excluída a hipótese de
erro ou informação imprecisa que não prejudique a perfeita caracterização do licenciamento, implicará a imediata suspensão, pela Secretaria
Municipal de Fazenda e Administração, do alvará e da correspondente inscrição municipal, oferecendo-se ao contribuinte, em seguida, o
prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa.
§ 1º. A não apresentação de defesa, assim como a decisão de que as alegações não procedem, acarretará a anulação do alvará.
§ 2º. As providências a que se referem o caput e o § 1º não prejudicarão outras cabíveis, notadamente a responsabilização penal do responsável.
§ 3º. A suspensão produzirá efeitos de interdição de estabelecimento, considerando-se irregular o funcionamento e aplicando-se as sanções
pertinentes, quando for o caso.
Art. 23. O alvará e a inscrição municipal serão cassados se:
I - for exercida atividade não permitida no local ou no caso de se dar ao imóvel destinação diversa daquela para a qual foi concedido o
licenciamento;
II - forem infringidas quaisquer disposições referentes aos controles de poluição, ou se o funcionamento do estabelecimento causar danos,
prejuízos, incômodos, ou puser em risco, por qualquer forma, a segurança, o sossego, a saúde e a integridade física da vizinhança ou da
coletividade;
III - houver cerceamento às diligências necessárias ao exercício do poder de polícia;
IV - ocorrer prática reincidente de infrações à legislação aplicável;
V - a falta de pagamento da taxa no prazo fixado no presente decreto, poderá levar a cassação do alvará de licença do estabelecimento.
Art. 24. O alvará e a inscrição municipal serão anulados se:
I - o licenciamento tiver sido concedido com inobservância de preceitos legais ou regulamentares;
II - ficar comprovada a falsidade ou a inexatidão de qualquer declaração ou documento.
Art. 25. Compete ao Secretário Municipal de Fazenda e Administração e/ou Prefeito cassar ou anular o alvará e a inscrição municipal.
§ 1º. O alvará e a inscrição municipal poderão ser cassados ou alterados de ofício, mediante decisão de interesse público fundamentada.
§ 2º. Será assegurado ao contribuinte, nos termos do que dispõe a Constituição, art. 5º, inciso LV, o direito ao contraditório e à ampla defesa, sempre que ocorrer a propositura de anulação, cassação ou alteração do alvará.
Art. 26. O exercício do direito de ampla defesa ante a propositura de cassação ou anulação de alvará não afastará, a qualquer tempo, a
aplicação de outras sanções, no âmbito de competências de cada órgão do Município.
Art. 27. Compete ao Secretário Municipal de Fazenda e Administração, Fiscal de Postura, Fiscal de Tributos e Fiscal da Vigilância Tributária
e Meio Ambiente determinar a interdição de estabelecimentos.
Art. 28. O contribuinte que tiver o seu alvará e inscrição municipal anulado ou cassado sujeitar-se-á às exigências referentes a licenciamento
inicial, caso pretenda restabelecê-lo.
Parágrafo único: Compete ao Secretário Municipal de Fazenda o restabelecimento de alvará e inscrição municipal cassado ou anulado.
SEÇÃO IV
DA ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO
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Art. 29. As propostas de edição e de alteração de atos normativos de interesse geral de agentes econômicos ou de usuários dos serviços do
Município editadas por órgão ou entidade da administração pública, serão precedidas da realização de análise de impacto regulatório, que
conterá informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo para verificar a razoabilidade do seu impacto econômico.
Parágrafo único. O Poder Executivo, quando da regulamentação desta Lei, disporá sobre a data de início da exigência de que trata o caput e
sobre o conteúdo, a metodologia da análise de impacto regulatório, sobre os quesitos mínimos a serem objeto de exame, sobre as hipóteses
em que será obrigatória sua realização e sobre as hipóteses em que poderá ser dispensada.
SEÇÃO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 30. Caberá ao Poder Executivo a criação, promoção e consolidação de um sistema integrado de licenciamento, com vistas a facilitar
a abertura e o exercício de empresas.
Art. 31. Caberá ao Poder Executivo promover a modernização, simplificação e desburocratização dos procedimentos de registro, fé pública
e publicidade dos documentos de arquivamento compulsório pelo empreendedor.
Parágrafo único. Para fins de atendimento ao disposto no caput será garantido o protocolo e emissão de documentos produzidos e certificados digitalmente em meio virtual.
Art. 32. A solicitação de ato público de liberação da atividade econômica, bem como a formalização de seu deferimento, deverá ser realizada
preferencialmente em meio virtual.
Art. 33. As informações e documentos necessários à formalização do ato público de liberação da atividade econômica e que impliquem em
autorização provisória são de responsabilidade exclusiva do empreendedor pessoa natural ou do administrador do empreendedor pessoa
jurídica, que responderá, sob as penas da lei, por informações falsas ou imprecisas que induzam a erro agente público quando da análise
do pedido.
Art. 34. As atividades de acordo com Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE não previstas na Resolução do CGSIM, deverão ter tratamento diferenciado, sempre que possível, conforme a legislação vigente.
Art. 35. O Alvará de Licença deve ser mantido em bom estado, em local visível e de fácil acesso.
Art. 36. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações próprias.
Art. 37. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Otacílio Costa (SC), 05 de outubro de 2021.
FABIANO BALDESSAR DE SOUZA
Prefeito
A presente Lei foi encaminhada para publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (*) na forma do art. 110, da Lei Orgânica
Municipal. Dou fé.
Otacílio Costa (SC), 05 de outubro de 2021.
RODRIGO BARTH PEREIRA
Chefe de Gabinete do Prefeito
(*) Publicada em https://www.diariomunicipal.sc.gov.br

PL_106_PE_35_MICRO ÔNIBUS EDUCAÇÃO

Publicação Nº 3358770
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 460677FDF9FEB2FEA75C4E9B7364385355182FA8

CONVOCAÇÃO DE INTERESSADOS NA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021
O MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 75.326.066/0001-75, com sede na Av. Vidal Ramos Junior,
228, na cidade de Otacílio Costa – SC, por meio da Pregoeira e sua Equipe de Apoio, comunicam aos interessados que fará realizar licitação
para Registro de Preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE CATEGORIA MICRO ÔNIBUS, VISANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES RURAIS
DO MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA, CONFORME CONDIÇÕES E QUANTIDADES ESPECIFICADAS NO ANEXO I E II DESTE EDITAL”. A
sessão de disputa ocorrerá no dia 05/11/2021. A presente licitação será do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Meio de utilização de recursos
de tecnologia da informação - INTERNET, no endereço eletrônico: www.bll.org.br "Acesso Identificado", licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO. A pasta técnica, com o inteiro teor do Edital, poderá ser examinada no endereço supramencionado a partir do dia 21 de
outubro de 2021, nos endereços eletrônicos: http://www.bll.org.br e http://www.otaciliocosta.sc.gov.br. Otacílio Costa/SC, 20 de outubro
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de 2021. ROVENI DE LURDES HAMANN – Pregoeira.

PORTARIA 289/2021

Publicação Nº 3359158

PORTARIA Nº 289/2021
PRORROGAÇÃO DA PORTARIA 205/2021, QUANTO A READAPTAÇÃO E DESIGNAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO JOSÉ STEFFEN, OCUPANTE DE
CARGO DE PROFESSOR, PARA ATUAR COMO BIBLIOTECÁRIO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVARES CABRAL.
O PREFEITO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições dispostas no artigo 86, incisos I,VIII,IX e X da Lei
Orgânica Municipal.
RESOLVE:
Art. 1º. PRORROGAR por 365 dias a portaria 205/2021, em razão do laudo pericial de 14/09/2021, que manteve o professor JOÃO JOSÉ
STEFFEN readaptado.
Art. 2º. No mesmo ato mantém o professor, DESIGNADO, na função de bibliotecário na Escola Básica Municipal Pedro Álvares Cabral.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 14 de setembro de 2021.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em sentido contrário.
Otacílio Costa(SC), 23 de setembro de 2021.
FABIANO BALDESSAR DE SOUZA
Prefeito
A presente Portaria foi encaminhada para publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina(*) na forma do art. 110, da Lei
Orgânica Municipal. Dou fé.
Otacílio Costa (SC), 23 de setembro de 2021.
RODRIGO BARTH PEREIRA
Chefe de Gabinete do Prefeito
(*) Publicada em https://www.diariomunicipal.sc.gov.br

PORTARIA 290/2021

Publicação Nº 3359160

PORTARIA Nº 290/2021
EXONERA SUPERINTENDENTE dA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ONEIDE APARECIDA COELHO DE FARIAS
O PREFEITO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, no uso da competência que lhe é atribuída pelo art. 86, incisos I e VIII, da
Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º. Exonerar ONEIDE APARECIDA COELHO DE FARIAS, do cargo de provimento em comissão de SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO
MUNICIPAL DE CULTURA, a que se refere a alínea "c", do inciso XX, do art. 2º, da Lei Complementar n° 153/13.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em sentido contrário, em especial a portaria nº 191/2021.
Otacílio Costa (SC), 1º de outubro de 2021.
FABIANO BALDESSAR DE SOUZA
Prefeito
A presente Portaria foi encaminhada para publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina na forma do art. 110, da Lei Orgânica
Municipal. Dou fé.
Otacílio Costa (SC), 1º de outubro de 2021.
RODRIGO BARTH PEREIRA
Chefe de Gabinete do Prefeito

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 1292

(*) Publicada em https://www.diariomunicipal.sc.gov.br
Disponível para consulta no site www.leismunicipais.com.br

PORTARIA 291/2021

Publicação Nº 3359162

PORTARIA Nº 291/2021
Atribui função gratificada AO servidor PÚBLICO MUNICIPAL CÉLIO BATISTA NUNES
O PREFEITO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, no uso da competência que lhe é atribuída pelo art. 86, incisos VIII e IX, da
Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º. Atribuir ao servidor público municipal CÉLIO BATISTA NUNES, a função gratificada denominada “FG-3”, com a respectiva remuneração prevista no art. 1º, da Lei Complementar nº 105/08, em virtude do exercício da atividade relacionada abaixo, sem prejuízo de suas
funções originais.
Parágrafo único. A função gratificada que se refere este artigo justifica-se por exercer a função de responsável pelo plantio e manutenção
de flores nos canteiros ao longo das ruas e avenidas e pinturas de meios-fios no perímetro urbano, evitando a admissão de outro servidor,
em conformidade com o art. 2º, da Lei Complementar nº 105/08.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em sentido contrário.
Otacílio Costa (SC), 1º de outubro de 2021
FABIANO BALDESSAR DE SOUZA
Prefeito
A presente Portaria foi encaminhada para publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (*) na forma do art. 110, da Lei
Orgânica Municipal. Dou fé.
Otacílio Costa (SC), 1º de outubro de 2021
RODRIGO BARTH PEREIRA
Chefe de Gabinete do Prefeito
(*) Publicada em https://www.diariomunicipal.sc.gov.br

PORTARIA 292/2021

Publicação Nº 3359163

PORTARIA Nº 292/2021
PRORROGA OS PRAZOS PARA CONCLUSÃO DA SINDICÂNCIA INSTAURADA PELA PORTARIA Nº 190/2021
O PREFEITO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, no uso da competência que lhe é atribuída pelo art. 113, inciso II, “c”, da Lei
Orgânica Municipal, e
CONSIDERANDO o disposto no § 2º do art. 1º da Portaria nº 190/2021,
CONSIDERANDO o disposto no art. 101 da Lei Complementar nº 45/2003,
CONSIDERANDO que ainda não foi possível a conclusão dos trabalhos pela comissão sindicante,
RESOLVE:
Art. 1º. Prorrogar o prazo para conclusão dos trabalhos da comissão sindicante da Sindicância instaurada pela Portaria nº 190/2021, nos
termos do artigo 101 da Lei Complementar n° 45, de 23 de junho de 2003, por:
I – 60 (sessenta) dias entre 14 de julho de 2021 e 14 de setembro de 2021;
II – 60 dias entre 15 de setembro de 2021 e 14 de novembro de 2021;
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos na forma dos incisos I à II do caput do art. 1º.
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Otacílio Costa (SC), 01 de outubro de 2021
FABIANO BALDESSAR DE SOUZA
Prefeito
A presente Portaria foi encaminhada para publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (*) na forma do art. 110, da Lei
Orgânica Municipal. Dou fé.
Otacílio Costa (SC), 01 de outubro de 2021
RODRIGO BARTH PEREIRA
Chefe de Gabinete do Prefeito
(*) Publicada em https://www.diariomunicipal.sc.gov.br
Disponível para consulta no site www.leismunicipais.com.br

PORTARIA 293/2021

Publicação Nº 3359164

PORTARIA Nº 293/2021
NOMEIA COORDENADOR, GILMAR PEREIRA DA SILVA
O PREFEITO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, no uso da competência que lhe é atribuída pelo art. 86, incisos I e VIII, da
Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear GILMAR PEREIRA DA SILVA, para ocupar o cargo de provimento em comissão de COORDENADOR, a que se refere a alínea
" g ", do inciso VII, do art. 2º, da Lei Complementar n° 153/13.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em sentido contrário.
Otacílio Costa (SC), 01 de outubro de 2021
FABIANO BALDESSAR DE SOUZA
Prefeito
A presente Portaria foi encaminhada para publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina na forma do art. 110, da Lei Orgânica
Municipal. Dou fé.
Otacílio Costa (SC), 01 de outubro de 2021
RODRIGO BARTH PEREIRA
Chefe de Gabinete do Prefeito
(*) Publicada em https://www.diariomunicipal.sc.gov.br

PORTARIA 294/2021

Publicação Nº 3359165

PORTARIA Nº 294/2021
NOMEIA diretor técnico DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SR. ANTÔNIO ROGÉRIO VELHO
O PREFEITO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, no uso da competência que lhe é atribuída pelo art. 86, incisos I e VIII, da
Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear. ANTÔNIO ROGÉRIO VELHO para exercer o cargo de DIRETOR TÉCNICO DA Fundação Municipal de Esportes - FME, a que
se refere o art. 8°, da Lei Complementar n° 82, de 21 de março de 2006 e o art. 3°, do Decreto n° 620, de 23 de março de 2006.
Art. 2º. A remuneração do Diretor Técnico será equivalente ao vencimento correspondente ao Código DAS –6, do Anexo II, da Lei Complementar n° 153/13, conforme previsão legal contida no art. 14, da Lei Complementar n° 82/06.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em sentido contrário.
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Otacílio Costa (SC), 04 de outubro de 2021
FABIANO BALDESSAR DE SOUZA
Prefeito
A presente Portaria foi encaminhada para publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (*) na forma do art. 110, da Lei
Orgânica Municipal. Dou fé.
Otacílio Costa (SC), 04 de outubro de 2021
RODRIGO BARTH PEREIRA
Chefe de Gabinete do Prefeito
(*) Publicada em https://www.diariomunicipal.sc.gov.br

PORTARIA 295/2021

Publicação Nº 3359166

PORTARIA Nº 295/2021
PRORROGA OS PRAZOS PARA CONCLUSÃO DA SINDICÂNCIA INSTAURADA PELA PORTARIA Nº 146/2021, ALTERADA PELA PORTARIA Nº
158/2021
O PREFEITO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, no uso da competência que lhe é atribuída pelo art. 113, inciso II, “c”, da Lei
Orgânica Municipal, e
CONSIDERANDO o disposto no § 2º do art. 1º da Portaria nº 146/2021,
CONSIDERANDO o disposto no art. 101 da Lei Complementar nº 45/2003,
CONSIDERANDO que ainda não foi possível a conclusão dos trabalhos pela comissão sindicante,
RESOLVE:
Art. 1º. Prorrogar o prazo para conclusão dos trabalhos da comissão de Sindicância instaurada pela Portaria nº 146/2021, nos termos do
artigo 101 da Lei Complementar n° 45, de 23 de junho de 2003 por 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 24 de maio 2021, devendo seu
relatório final ser entregue até 24 de novembro de 2021.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos na forma do caput do art. 1º.
Otacílio Costa (SC), 14 de outubro de 2021.
FABIANO BALDESSAR DE SOUZA
Prefeito
A presente Portaria foi encaminhada para publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (*) na forma do art. 110, da Lei
Orgânica Municipal. Dou fé.
Otacílio Costa (SC), 14 de outubro de 2021.
RODRIGO BARTH PEREIRA
Chefe de Gabinete do Prefeito
(*) Publicada em https://www.diariomunicipal.sc.gov.br
Disponível para consulta no site www.leismunicipais.com.br

PORTARIA 296/2021

Publicação Nº 3359187

PORTARIA Nº 296/2021
EXONERA A PEDIDO DA SERVIDORA Sr.ª ADRIANA DA ROCHA BAAD DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 40 HORAS SEMANAIS
E Declara a vacância do cargo
O PREFEITO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, no uso da competência que lhe é atribuída pelo art. 86, inciso III e 113, II,
alínea “a” da Lei Orgânica Municipal, considerando o disposto no art 29, inciso I, e art. 30 da Lei Complementar 45, de 18 de junho de
2003, e o protocolo nº 1642.0186963,
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RESOLVE:
Art. 1º. Exonerar, a pedido da servidora, ADRIANA DA ROCHA BAADE do cargo de auxiliar de serviços gerais, portaria 151/96, matrícula 881,
com 40 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal Desenvolvimento Comunitário e Habitação.
Parágrafo único. Nesse mesmo ato declara a vacância do cargo
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos ao dia 04 de outubro de 2021.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em sentido contrário.
Otacílio Costa (SC), 14 de outubro de 2021.
FABIANO BALDESSAR DE SOUZA
Prefeito
A presente Portaria foi encaminhada para publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina(*) na forma do art. 110, da Lei
Orgânica Municipal. Dou fé.
Otacílio Costa (SC), 14 de outubro de 2021.
RODRIGO BARTH PEREIRA
Chefe de Gabinete do Prefeito
(*) Publicada em https://www.diariomunicipal.sc.gov.br

PORTARIA 297/2021

Publicação Nº 3359189

PORTARIA Nº 297/2021
REVOGA A PORTARIA 265/2021 que ampliava A CARGA HORARIA DA PROFESSORA sCHEILA aPARECIDA fLOR rIBEIRO
O PREFEITO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, no uso da competência que lhe é atribuída pelo art. 86, inciso III e 113, II,
alínea “a” da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º. Revogar a portaria nº 265/2021, que concedeu temporariamente a ampliação da carga horária de 20 para 40 horas semanais a
professora Scheila Aparecida Flor Ribeiro a partir de 01 de julho de 2021.
Parágrafo único. O motivo da revogação decorre em razão da cessação da licença prevista no artigo 64 da Lei 45/2003, concedida à professora Lezy Patricia Assink Maximo de Oliveira, que a professora Scheila estava substituindo.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura retroagindo seus efeitos a 08/10/2021.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em sentido contrário.
Otacílio Costa (SC), 14 de outubro de 2021.
FABIANO BALDESSAR DE SOUZA
Prefeito
A presente Portaria foi encaminhada para publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina(*) na forma do art. 110, da Lei
Orgânica Municipal. Dou fé.
Otacílio Costa (SC), 14 de outubro de 2021.
RODRIGO BARTH PEREIRA
Chefe de Gabinete do Prefeito
(*) Publicada em https://www.diariomunicipal.sc.gov.br
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Publicação Nº 3359190

PORTARIA Nº 298/2021
EXONERA A PROFESSORA IOLITA TEREZINHA RODRIGUES DE SOUZA FERREIRA DA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO
iNFANTIL mARIA DE LOURDEs PINHO
O PREFEITO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, no uso da competência que lhe é atribuída pelo art. 86, inciso III e 113, II,
alínea “a” da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º. Exonerar da função de Secretária do Centro de Educação Infantil Maria de Lourdes Pinho, a professora IOLITA TEREZINHA RODRIGUES DE SOUZA FERREIRA.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a 07/10/2021.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em sentido contrário, em especial a portaria nº 102/2021.
Otacílio Costa (SC), 14 de outubro de 2021.
FABIANO BALDESSAR DE SOUZA
Prefeito
A presente Portaria foi encaminhada para publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina(*) na forma do art. 110, da Lei
Orgânica Municipal. Dou fé.
Otacílio Costa (SC), 14 de outubro de 2021.
RODRIGO BARTH PEREIRA
Chefe de Gabinete do Prefeito
(*) Publicada em https://www.diariomunicipal.sc.gov.br

PORTARIA 299/2021

Publicação Nº 3359191

PORTARIA Nº 299/2021
EXONERA DA FUNÇão de SECRETÁRIA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TRAÇOS E LETRAS a professora EFETIVA TÂNIA MATIAS
WERNER FRONZA
O PREFEITO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, no uso da competência que lhe é atribuída pelo art. 86, inciso III e 113, II,
alínea “a” da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º. Exonerar a professora efetiva TÂNIA MATIAS WERNER FRONZA da função de Secretária escolar do Centro de Educação Infantil
Traços e Letras.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07/10/2021.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em sentido contrário, em especial a portaria nº 269/2021.
Otacílio Costa (SC), 14 de outubro de 2021.
FABIANO BALDESSAR DE SOUZA
Prefeito
A presente Portaria foi encaminhada para publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina(*) na forma do art. 110, da Lei
Orgânica Municipal. Dou fé.
Otacílio Costa (SC), 14 de outubro de 2021.
RODRIGO BARTH PEREIRA
Chefe de Gabinete do Prefeito
(*) Publicada em https://www.diariomunicipal.sc.gov.br
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Publicação Nº 3359194

PORTARIA Nº 300/2021
NOMEIA A PROFESSORA IOLITA TEREZINHA RODRIGUES DE SOUZA FERREIRA NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO
Infantil TRAÇOS E LETRAS
O PREFEITO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, no uso da competência que lhe é atribuída pelo art. 86, inciso III e 113, II,
alínea “a” da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear na função de Secretária do Centro de Educação Infantil Traços e Letras, a professora IOLITA TEREZINHA RODRIGUES DE
SOUZA FERREIRA.
Art. 2º. Concede à professora a gratificação prevista no inciso IV, do art. 17, § 5º, da Lei Complementar nº 49, de 22 de agosto de 2003.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura retroagindo seus efeitos a 07/10/2021.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em sentido contrário.
Otacílio Costa (SC), 14 de outubro de 2021.
FABIANO BALDESSAR DE SOUZA
Prefeito
A presente Portaria foi encaminhada para publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina(*) na forma do art. 110, da Lei
Orgânica Municipal. Dou fé.
Otacílio Costa (SC), 14 de outubro de 2021.
RODRIGO BARTH PEREIRA
Chefe de Gabinete do Prefeito
(*) Publicada em https://www.diariomunicipal.sc.gov.br

PORTARIA 301/2021

Publicação Nº 3359195

PORTARIA Nº 301/2021
nomeia na FUNÇão de SECRETÁRIA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL maria de lourdes pinho a professora EFETIVA TÂNIA MATIAS
WERNER FRONZA
O PREFEITO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, no uso da competência que lhe é atribuída pelo art. 86, inciso III e 113, II,
alínea “a” da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear a professora efetiva TÂNIA MATIAS WERNER FRONZA, para exercer a função de Secretária escolar no Centro de Educação
Infantil Maria de Lourdes Pinho, com 40 horas semanais, e concede a respectiva gratificação prevista no inciso IV, do art. 17, § 5º, da Lei
Complementar nº 49, de 22 de agosto de 2003.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 07/10/2021.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em sentido contrário.
Otacílio Costa (SC), 14 de outubro de 2021.
FABIANO BALDESSAR DE SOUZA
Prefeito
A presente Portaria foi encaminhada para publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina(*) na forma do art. 110, da Lei
Orgânica Municipal. Dou fé.
Otacílio Costa (SC), 14 de outubro de 2021.
RODRIGO BARTH PEREIRA
Chefe de Gabinete do Prefeito
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(*) Publicada em https://www.diariomunicipal.sc.gov.br

PROCESSO SELETIVO 011

Publicação Nº 3359145

PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA DE MECÂNICO E MOTORISTA DE CAMINHÃO CAÇAMBA/BASCULANTE PARA O QUADRO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE OTACÍLIO COSTA/SC
EDITAL PSS nº. 011/2021
O Município de Otacílio Costa, através da Comissão Especial nomeada pelo Decreto Municipal nº 3070/2021, faz saber a todos os interessados o Edital PSS nº 011/2021, de Processo Seletivo Simplificado para seleção e contratação temporária de MECÂNICO E MOTORISTA DE
CAMINHÃO CAÇAMBA/BASCULANTE PARA O QUADRO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, foi revogado ante a inexistência de candidatos
aptos.
Obs. Após publicação da lista de inscritos, tendo todos os candidatos tido sua inscrição indeferida por falta de documentos.
Otacílio Costa,SC 20 de outubro de 2021.
LUCIANA S PAES
Presidente
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Publicação Nº 3359911

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato nº : 126/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA.
Contratada: ASO COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME (CNPJ sob nº17.546.329/0001-55).
Valor: R$ 37.422,00 (trinta e sete mil quatrocentos e vinte e dois reais).
Vigência: Inicio 19/10/2021 Término: 19/10/2022.
Licitação: Processo Licitatório nº 103/2021 – Pregão Eletrônico n.º 05/2021.
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666 /93
Despesa: 158 – Dotação – 13.02.1.019.3.3.90.00.00.00.00.00 Complemento do Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais e mão de obra para execução de Meio Fio nas ruas projetadas A,
B, C, e D no Loteamento Pinhais no Bairro Igaras
Município de Otacílio Costa/SC 19 de outubro de 2021.
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Publicação Nº 3359912

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato nº : 127/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA.
Contratada: ASO COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME (CNPJ sob nº17.546.329/0001-55).
Valor: R$ 68.002,49 (sessenta e oito mil e dois reais e quarenta e nove centavos) .
Vigência: Inicio 19/10/2021 Término: 19/10/2022.
Licitação: Processo Licitatório nº 104/2021 – Pregão Eletrônico n.º 06/2021.
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666 /93
Despesa – 24 – Dotação – 05.01.1.026.4.4.90.00.00.00.00.00 Complemento do Elemento: 4.4.90.51.07.00.00.00
Despesa – 48 – Dotação – 05.01.004.4.4.90.00.00.00.00.00 Complemento do Elemento: 4.4.90.51.07.00.00.00
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de materiais e mão de obra para adequações no centro de educação infantil
Ilda da silva velho, centro de educação infantil Marlene Luis Antunes e EBM Catarina Fuhrmann.
município de Otacílio costa/Sc 19 de outubro de 2021.
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Ouro
Prefeitura
CONTRATO Nº 073/2021

Publicação Nº 3358285

Processo Licitatório n. 0088/2021
Pregão Presencial n. 0050/2021
CONTRATO N. 073/2021
Contratante: Município de Ouro.
Contratado: DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI
Objeto: Aquisição de um conjunto de brinquedos em Plástico Rotomoldado, contendo 05 Plataformas.
Valor do contrato: R$ 46.900,00 (quarenta e seis mil, novecentos reais).
Vigência: A vigência do contrato se dará a partir da data de sua assinatura até 31.12.2021.
Data da assinatura: 20/10/2021.
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Palhoça
Prefeitura
ATO Nº. 642/2021

Publicação Nº 3359617

ATO Nº. 642/2021.
EDUARDO FRECCIA, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V
e 87, I da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
TRANSPOR MARCELO GHIZONI, para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, Nível DAS-III, Quadro de Pessoal
da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Saneamento da Administração Direta desta Prefeitura, de acordo com a Lei Complementar nº.
235, de 22 de dezembro de 2016 e Lei Complementar nº. 252, de 30 de janeiro de 2018 e Decreto nº. 2.777, de 03 de março de 2021,
com efeitos a contar de 01/10/2021.
Palhoça, SC, em 04 de outubro de 2021.
EDUARDO FRECCIA
Prefeito Municipal
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

ATO Nº. 644/2021

Publicação Nº 3359641

ATO Nº. 644/2021.
EDUARDO FRECCIA, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei
Orgânica do Município,
RESOLVE:
TRANSPOR AILTON MARTINS, para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de Assessor IV, Nível DAS-VII do Quadro de Pessoal da
Secretaria de Assistência Social da Administração Direta desta Prefeitura, de acordo com a Lei Complementar nº. 235, de 22 de dezembro
de 2016 e Lei Complementar nº. 252, de 30 de janeiro de 2018 e Decreto nº 2.892, de 04 de outubro de 2021, com efeitos a contar de
04/10/2021.
Palhoça, SC, em 04 de outubro de 2021.
EDUARDO FRECCIA
Prefeito Municipal
PEDRO HENRIQUE DA ROSA
Secretário de Assistência Social designado
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

ATO Nº. 645/2021

Publicação Nº 3359644

ATO Nº. 645/2021.
EDUARDO FRECCIA, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V
e 87, I da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
TRANSPOR ISABELA RUTH VIEIRA, para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de Assessor IV, Nível DAS-VII, Quadro de Pessoal da
Secretaria Municipal de Saúde da Administração Direta desta Prefeitura, de acordo com a Lei Complementar nº. 235, de 22 de dezembro
de 2016 e Lei Complementar nº. 252, de 30 de janeiro de 2018 e Decreto nº 2892, de 04 de outubro de 2021, com efeitos a contar de
04/10/2021.
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Palhoça, SC, em 04 de outubro de 2021.
EDUARDO FRECCIA
Prefeito Municipal
ROSINEI DE SOUZA HORACIO
Secretária de Saúde
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

ATO Nº. 657/2021

Publicação Nº 3359647

ATO Nº. 657/2021.
EDUARDO FRECCIA, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V
e 87, I da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
NOMEAR JOÃO VITOR LINHARES CASCAES, para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, Nível DAS-III, Quadro
de Pessoal da Procuradoria Geral do Município, da Administração Direta desta Prefeitura, de acordo com a Lei Complementar nº. 235, de
22 de dezembro de 2016 e Lei Complementar nº. 252, de 30 de janeiro de 2018 e Lei nº 4982, de 22 de dezembro de 2016, com efeitos
a contar de 15/10/2021.
Palhoça, SC, em 14 de outubro de 2021.
EDUARDO FRECCIA
Prefeito Municipal
LUCIANO DALLA POZZA
Procurador Municipal
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

ATO Nº. 658/2021

Publicação Nº 3358970

ATO Nº. 658/2021.
EDUARDO FRECCIA, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V
e 87, I da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
NOMEAR ADINA RAQUEL DA SILVEIRA DOS SANTOS, para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de Assessor IV, Nível DAS-VII do
Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Serviços Públicos da Administração Direta desta Prefeitura, de acordo com a Lei Complementar nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Lei Complementar nº. 252, de 30 de janeiro de 2018, com efeitos a contar de 19/10/2021.
Palhoça, SC, em 14 de outubro de 2021.
EDUARDO FRECCIA
Prefeito Municipal
EDSON GHIZONI
Secretário Municipal de Serviços Públicos
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas
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Publicação Nº 3359656

ATO Nº. 659/2021.
EDUARDO FRECCIA, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V
e 87, I da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
NOMEAR ISRAEL DOUGLAS DE JESUS, para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de Assessor III, Nível DAS-VI do Quadro de Pessoal
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos da Administração Direta desta Prefeitura, de acordo com a Lei Complementar nº. 235, de 22
de dezembro de 2016 e Lei Complementar nº. 252, de 30 de janeiro de 2018, com efeitos a contar de 19/10/2021.
Palhoça, SC, em 14 de outubro de 2021.
EDUARDO FRECCIA
Prefeito Municipal
EDSON GHIZONI
Secretário Municipal de Serviços Públicos
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

ATO Nº. 661/2021

Publicação Nº 3359798

ATO Nº. 661/2021.
EDUARDO FRECCIA, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei
Orgânica do Município,
RESOLVE:
DESIGNAR ALEXSSANDRO TOLEDO FRITZ, para responder pelo cargo de Provimento em Comissão de Assessor I, Nível DAS-V, do Quadro
de Pessoal da Administração direta, a contar de 01/10/2021.
Palhoça, SC, em 14 de outubro de 2021.
EDUARDO FRECCIA
Prefeito Municipal
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

AVISO DE LICITAÇÃO TP 271/2021

Publicação Nº 3359620
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9FBE75761B15C09244CB3C34362538BB69B5ED5C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Tomada de Preços nº 271/2021
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra para execução de Restauração Asfáltica da Rua Aderbal
Ramos da Silva, Bairro Pinheira – Palhoça/SC.
Abertura: 05/11/2021 às 14h.
Local da retirada do Edital e Anexos: www.palhoca.atende.net
Palhoça, 20 de outubro de 2021.
EDUARDO FRECCIA
Prefeito Municipal

EDITAIS DE NOTIFICACAO Nº87/2021

Publicação Nº 3359781

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA
ASSINADO DIGITALMENTE
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AV. HILZA TEREZINHA PAGANI, 280 – PASSA VINTE – PALHOÇA – 88130-000 – CNPJ 82.892.316/0001-08
NOTIFICAÇÃO TITULAR DO DOMINIO DO IMOVEL, CONFRONTANTES E DEMAIS INTERESSADOS
OFICIO Nº 87/2021
PALHOÇA 20/10/2021
AOS SENHORES:
IMOVEL DE POSSE LOTE 07: JADIR OLIVEIRA – CPF 548.908.969-53
IMOVEL DE POSSE LOTE 09: CARLOS A. HEINRICH – CPF 763.392.899-91
MATRICULA 24.034: LEOPOLDINA SOARES DE ABREU – CPF 986.755.839-15
ASSUNTO: NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINSTRATIVO DE REGULARIZAÇÃ FUNDIARIA URBANA
Aos senhores qualificados acima, comunico que no DIA 27/05/2021 iniciou o processo de regularização fundiária urbana do núcleo urbano
informal denominado (AGENOR JOSE SOARES), PROCESSO Nº 14278/2021, NUCLEO URBANO COM AREA TOTAL DE 352,13m², localizado
no bairro PASSA VINTE com a seguinte descrição georreferenciada:
LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto V01, de coordenadas N 6.940.937,6561m e E 727.885,1065m;
deste segue confrontando com RUA PROFESSORA MARIA LUIZA DE SOUZA, com azimute de 35°36'20,43" por uma distância de 25,09m,
até o ponto V02, de coordenadas N 6.940.958,0524m e E 727.899,7118m ; deste segue confrontando com LOTE 07JADIR OLIVEIRACPF:
548.908.969-53INSC IMOB01.05.121.0195.002.002IMOVEL DE POSSE, com azimute de 100°33'46,14" por uma distância de 4,93m, até
o ponto V03, de coordenadas N 6.940.957,1492m e E 727.904,5556m ; deste segue com azimute de 100°00'52,68" por uma distância
de 5,05m, até o ponto V04, de coordenadas N 6.940.956,2718m e E 727.909,5239m ; deste segue confrontando com LOTE 09CARLOS A
HEINRICHCPF: 763.392.899-91INSC IMOB01.05.121.0183.001.001IMOVEL DE POSSE, com azimute de 198°03'18,94" por uma distância
de 25,84m, até o ponto V05, de coordenadas N 6.940.931,7015m e E 727.901,5143m ; deste segue confrontando com RUA AGENOR
JOSE SOARES, com azimute de 284°23'23,05" por uma distância de 15,96m, até o ponto V06, de coordenadas N 6.940.935,6675m
e E 727.886,0562m ; deste segue com azimute de 318°34'31,93" por uma distância de 0,93m, até o ponto V07, de coordenadas N
6.940.936,3620m e E 727.885,4434m ; deste segue com azimute de 345°24'17,17" por uma distância de 1,34m, até o ponto V01, onde
teve inicio essa descrição.
Nucleo urbano no qual esta sendo regularizado o lote 8, e tendo como requerente os srº:MAYCON NICOLAS HEINRICH, como o imóvel de
vossas senhorias é extremante à área descrita ou é ( proprietário/ titular de domínio/ responsável pela formação do núcleo urbano informal
na área descrita/ regularizado pelo procedimento do art. 31 da lei 13.465/2017), NOTIFICO-O para que se manifeste, caso queira, no prazo
de 30 dias, sob pena de anuência de impugnação implicar perda de eventual direito que o notificado regularize sobre o imóvel objeto de
REURB. Os documentos referentes a demarcação urbanística estão a disposição todas as terças e quintas feiras a partir das 13horas para
consultar na PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA, localizada na AV. HILZA TEREZINHA PAGANI, Nº 280, PAGANI – deste município.
Atenciosamente,
Croqui da área:
ANTONIO VIDAL PAGANI
Secretario Municipal de Habitação e Regularização Fundiaria

EXTRATO CONTRATO Nº 439/2021

Publicação Nº 3359056

EXTRATO DE CONTRATO Nº 439/2021
Termo de Contrato
Espécie: Contrato de Prestação de Serviços nº 439/2021, firmado em 07/10/2021, com HAPPYMED PLANO DE SAÚDE LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa credenciada na Chamada Pública n. 004/2021, para prestação de serviço especializado em Plano de Assistência à Saúde, autorizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, com coparticipação de até 50% da tabela de referência da
Credenciada, em abrangência regional, conforme especificações contidas no Termo de Referência e seus anexos, conforme especificações
contidas no anexo I, parte integrante deste instrumento de contrato. O Contrato de assistência à saúde visa atender ao Plano de Assistência
Médica aos empregados ocupantes de cargos comissionados, aos profissionais admitidos em caráter temporário, conselheiros tutelares e
agentes políticos do Município de Palhoça, em conformidade com as diretrizes estipuladas pelo Decreto Municipal n° 2.843/2021. A respectiva contratação compreenderá aos serviços de assistência médico-hospitalar e ambulatorial com obstetrícia, exames complementares
e serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, inclusive cobertura para doenças e lesões pré-existentes, internações e demais exigências
estabelecidas pela ANS.
AMPARO: Art.57, II da Lei n° 8.666/93.
PROCESSO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 262/2021.
Vigência do Contrato: de 07/10/2021 até 07/10/2022 – podendo ser prorrogável.
VALOR DO CONTRATO: Não haverá dispêndio de verba por parte deste Município.
COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: NÃO SE APPLICA - Inexiste a indicação de recursos orçamentários e financeiros provenientes da Prefeitura
Municipal de Palhoça a serem repassados diretamente para a Empresa credenciada, considerando que o pagamento das mensalidades de
despesas do Plano de Assistência à Saúde é de responsabilidade exclusiva dos empregados, profissionais, conselheiros tutelares e agentes
políticos do município de Palhoça, definidos no Decreto Municipal n° 2.843 de 01 de junho de 2021.
Signatários: pela Contratante,
CRISTINA SCHWINDEN
Secretária Municipal de Administração
ASSINADO DIGITALMENTE
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Pela Contratada,
HAPPYMED PLANO DE SAÚDE LTDA
Raphael Henrique Meneguetti,

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 431-2021 - TP 130/2021

Publicação Nº 3358515

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2E6E9DFCD7F6C8F0776B15C60C79F1BCC7315D0D

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 431/2021
Termo de Aditamento – Readequação
Espécie: 1° Termo de Aditamento ao Contrato de Execução de Obras nº 342/2021, firmado em 10/06/2021, com a empresa AMVT CONSTRUÇÕES LTDA – ME.
OBJETO: Fica acrescido o valor de R$ 40.613,88 (quarenta mil e seiscentos e treze reais e oitenta e oito centavos), no percentual de 22% do
valor do contrato nº 342/2021, conforme cálculo efetuado pelo setor de engenharia a readequação ao projeto inicial, demonstrado através
das peças analíticas: a) Quadro de Quantidades e Custos, b) Memorial Descritivo, c) Justificativa do Setor de Engenharia, apensadas ao
presente instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 65 da Lei n. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS n.º 130/2021.
DATA: 04/10/2021.
Signatários: pelo Contratante,
KRISTY CARDOSO FABRE
Secretária Municipal de Infraestrutura e Saneamento
DIOGO JESUS DA ROSA
Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de Palhoça
CREA/SC 056773-4
LEONARDO JOSÉ DOTTO
Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de Palhoça
CREA/SC 182425-7
Pelo Contratado,
AMVT CONSTRUÇÕES LTDA – ME.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 451/2021 - TP 109/2021

Publicação Nº 3358522

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 15C3ACA2E00D049849595501549E2B419CD45A04

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 451/2021
Termo de Aditamento – Readequação
Espécie: 2° Termo de Aditamento ao Contrato de Execução de Obras nº 307/2021, firmado em 16/07/2021, com a empresa SETEP CONSTRUÇÕES S.A.
OBJETO: Fica acrescido o valor de R$ 87.236,53 (oitenta e sete mil duzentos e trinta e seis reais e cinq-enta e três centavos), no percentual
de 20,46% do valor do contrato n.º 307/2021, conforme cálculo efetuado pelo setor de engenharia a readequação ao projeto inicial, demonstrado através das peças analíticas: a) Quadro de Quantidades e Custos, b) Memorial Descritivo, c) Justificativa do Setor de Engenharia,
apensadas ao presente instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 65 da Lei n. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS n.º 109/2021.
DATA: 18/10/2021.
Signatários: pelo Contratante,
KRISTY CARDOSO FABRE
Secretária Municipal de Infraestrutura e Saneamento
MÁRIO CILO VIEIRA ZAMBELLI
Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de Palhoça
CREA/SC 25.866-8
VANESSA ARIADNE MORAIS
Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de Palhoça
CREA/SC 181424-1
Pelo Contratado,
SETEP CONSTRUÇÕES S.A.
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Publicação Nº 3358781

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 05E60F1A9CDEF7AD4D11D8A6818EE45E8266C828

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 454/2021
Termo de Aditamento – Supressão
Espécie: 2° Termo de Aditamento ao Contrato de Execução de Obras nº 331/2021, firmado em 04/08/2021, com a empresa MM EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA.
OBJETO: CLÁUSULA I – Fica suprimido o valor de R$ 5.073,96 (cinco mil setenta e três reais e noventa e seis centavos), no percentual de
(3,57%) do valor do contrato nº 331/2021, conforme cálculo efetuado pelo setor de engenharia a readequação ao projeto inicial, demonstrado através das peças analíticas: a) Quadro de Quantidades e Custos, b) Memorial Descritivo, c) Justificativa do Setor de Engenharia,
apensadas ao presente instrumento.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 65 da Lei n. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
PROCESSO LICITATÓRIO Tomada de Preços n.º 111/2021.
DATA: 19/10/2021.
Signatários: pelo Contratante,
KRISTY CARDOSO FABRE
Secretária Municipal de Infraestrutura e Saneamento
GRAZIELE DA LUZ
Engenheira Civil da Prefeitura Municipal de Palhoça
CREA/SC 139193-0
VANESSA ARIADNE MORAIS
Engenheira Civil da Prefeitura Municipal de Palhoça
CREA/SC 181424-1
Pelo Contratado,
MM EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA.

EXTRATO TERMO ADITIVO N° 455/2021 - TP 130/2021

Publicação Nº 3358389

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E6120C9A04EE3B60E32C4813BDFFC1FC4FB131E5

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 455/2021
Termo de Aditamento – Prorrogação
Espécie: 1° Termo de Aditamento ao Contrato de Execução de Obras nº 333/2021, firmado em 04/08/2021, com a empresa MM EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA. OBJETO: CLÁUSULA I – Fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias o prazo de execução de obras do
Contrato nº 333/2021, sendo o prazo de vigência com início retroativo em 12/10/2021 a 10/12/2021, conforme parecer técnico efetuado
pelo setor de engenharia.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 57 da Lei n. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
PROCESSO LICITATÓRIO Tomada de Preços n.º 130/2021.
DATA: 19/10/2021.
Signatários: pelo Contratante,
KRISTY CARDOSO FABRE
Secretária Municipal de Infraestrutura e Saneamento
JOSE TADEU DA CUNHA
Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de Palhoça
CREA/SC 5847-2
Pelo Contratado,
MM EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA.

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 435/2021

Publicação Nº 3358869
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A33A9D7706F30B42199D2350E124B0968423A087

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 435/2021
Termo de Aditamento – Alteração Contratual
Espécie: 3° Termo de Aditamento ao Contrato de Locação nº 23/2014, firmado em 02/01/2014, com o Sr. OSNI MEDEIROS.
OBJETO: CLÁUSULA I – Alteração da mudança de Nome do LOCADOR e Conta Bancária, do contrato de locação n° 23/2014, em razão do
Falecimento do Sr. Osni Medeiros, passando para o nome da MDRS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, empresa esta que já representava
o Sr. Osni, desde o 1º T.A. nº 170/2017 (fls. 58-59, 70-74, 89-90), cujo imóvel faz parte da integralização de capital, conforme ALTERAÇÃO
CONTRATUAL N° 5 DA SOCIEDADE MDRS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (fls. 127-148) e Certidão de Registro de Imóvel (fls. 151-152).
CLÁUSULA II – Ficam reconhecidos os efeitos para o contrato de locação n° 23/2014, a alteração do nome do locador para, MDRS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 21.469.470/0001-79, estabelecida à Rua Ariena, n°
109, Passa Vinte, Palhoça/SC, CEP: 88.132-276, tendo como seus representantes legais o Sr. Jorge Luiz Medeiros, e Sra. Zaira Terezinha Medeiros de Souza, bem como a alteração da Conta Bancária para pagamento do aluguel para: Banco Bradesco 237, conta n° 28817-9, agência
3455. CLÁUSULA III – A empresa MDRS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, se compromete a assumir todas as obrigações decorrentes do
Contrato de Locação nº 23/2014 e suas respectivas alterações. CLÁUSULA IV – O presente termo aditivo passa a fazer parte integrante do
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Contrato de Locação nº 23/2014, bem como o Pedido da MDRS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (fls. 175), Notas do Falecimento (fls.
177-179), Memorando n° 81.798/2021 (fls. 173-174) e Certidão de Óbito (fls. 189-190). CLÁUSULA V – As demais cláusulas pactuadas no
Contrato nº 23/2014, permanecem inalteradas. CLÁUSULA VI – O presente Termo Aditivo tem sua vigência retroativa à data do falecimento,
devendo as mensalidades de agosto em diante serem pagas em nome da MDRS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e sua conta bancária.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, II, b, da Lei n° 8.666/93, e suas posteriores alterações.
PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 20/2014.
DATA: 07/10/2021.
Signatários: pelo Contratante,
JOSÉ VIRGÍLIO DA SILVA JÚNIOR
Presidente da Fundação Municipal de Esporte e Cultura
Pelo Contratado,
OSNI MEDEIROS / MDRS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.464.470/0001-79, representada por Jorge Luiz Medeiros e Zaira Terezinha Medeiros de Souza.

JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO TP N° 256/2021

Publicação Nº 3359538

JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
Modalidade Tomada de Preços Nº 256/2021
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra para execução de repavimentação à lajotas: remoção do
pavimento a lajotas existentes;repavimentação à lajotas incluindo recomposição do colchão de areia,no município de Palhoça..
Empresas Habilitadas:
Crestani Comércio Eireli
Propav Projetos e Construções LTDA
De Faria construções LDTA
Palhoça, 20 de Outubro de 2021
EDUARDO FRECCIA
Prefeito Municipal de Palhoça

PORTARIA Nº. 5454/2021

Publicação Nº 3358735

PORTARIA Nº. 5454/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
ALTERAR CARGA HORÁRIA de conformidade com o Artigo 90, da Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, dos servidores, abaixo relacionados, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação da Administração Direta desta Prefeitura.
Nome

De

Para

Pelo período de

Débora Lima da Rosa Madalena
Jandira Maria Lohn

20
20

40
40

13/10/2021 a 14/12/2021
04/10/2021 a 18/10/2021

Palhoça, SC, em 13 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5532/2021

Publicação Nº 3359877

PORTARIA Nº. 5532/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR NATHALIA BELONI NAVARRO, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto de
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2010 e Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Processo Seletivo Edital nº. 008/SME/2020, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com
Graduação, na área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Realizar, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais,
com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 10/09/2021 a 14/12/2022, face ao impedimento da titular Deise
Aparecida Hammes de Souza, que se encontra em direção escolar.
Palhoça, SC, em 18 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5533/2021

Publicação Nº 3358736

PORTARIA Nº. 5533/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR MAYARA DE FARIAS, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto de 2010 e Lei
nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Processo Seletivo Edital nº. 008/SME/2020, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Padre Réus, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com
regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de
Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 16/09/2021 a 08/10/2021, face ao impedimento da titular Carine Correa,
que se encontra em LTS.
Palhoça, SC, em 18 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5534/2021

Publicação Nº 3359819

PORTARIA Nº. 5534/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR ADRYNARA MATOS DE FREITAS, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto de
2010 e Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Processo Seletivo Edital nº. 008/SME/2020, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com
Graduação, na área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Caminho do Saber, com carga horária de 30 (trinta) horas/
semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da
Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 20/09/2021 a 14/12/2021, face ao impedimento da titular
Katiane Cardoso, que se encontra em Tele Trabalho.
Palhoça, SC, em 18 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas
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Publicação Nº 3358738

PORTARIA Nº. 5535/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR FABIANE FOLSTER, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012 e Lei
Complementar nº 235, de 22 de dezembro de 2016, bem como Processo Seletivo nº. 008/SME/2020, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Vovó Maria, com carga horária de 30 (trinta) horas/
semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da
Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 04/09/2021 a 14/12/2022. Vaga Transitória.
Palhoça, SC, em 18 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5536/2021

Publicação Nº 3358740

PORTARIA Nº. 5536/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR JENNIFER NASCIMENTO SEABRA, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto
de 2010 e Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Edital nº. 008/SME/2020, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na
área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Mundo Encantado, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com
regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de
Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 13/09/2021 a 14/12/2022, face ao impedimento da titular Alair Alaid
Pereira, que se encontra em LAE.
Palhoça, SC, em 18 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5537/2021

Publicação Nº 3358741

PORTARIA Nº. 5537/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR VANESSA FRANCISCO MIGUEL, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto de
2010 e Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Edital nº. 008/SME/2020, no cargo de Professor (ACT), Não Habilitado sem Magistério, na
área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Argemira Farias da Silveira, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais,
com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria
de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 10/09/2021 a 02/10/2021 face ao impedimento da titular Josiane
Hilda Faria da Silva, que se encontra em LTS.
Palhoça, SC, em 18 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
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MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5538/2021

Publicação Nº 3359821

PORTARIA Nº. 5538/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR JULIANA CONCEIÇÃO SCHMITT, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto de
2010 e Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Processo Seletivo Edital nº. 008/SME/2020, no cargo de Professor (ACT), Não Habilitado
com Graduação, na área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) Escola Isolada Rincão, com carga horária de 20 (vinte) horas/
semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da
Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 15/09/2021 a 15/11/2021, face ao impedimento da titular
Valdirene Maria da Silva Righo, que se encontra em LTS.
Palhoça, SC, em 18 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5540/2021

Publicação Nº 3358742

PORTARIA Nº. 5540/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR MARIA APARECIDA DE JESUS DO NASCIMENTO, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de
23 de agosto de 2010 e Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Processo Seletivo Edital nº. 001/SME/2021, no cargo de Professor (ACT),
Habilitado com Graduação, na área de Ensino Especial, disciplina Educação Especial, no (a) CEI Ciranda Colorida, com carga horária de 30
(trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro
de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 13/09/2021 a 13/09/2022. Vaga Transitória.
Palhoça, SC, em 18 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5541/2021

Publicação Nº 3359878

PORTARIA Nº. 5541/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR DAYSE VIEIRA, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto de 2010 e Lei nº.
235, de 22 de dezembro de 2016 e Processo Seletivo Edital nº. 001/SME/2021, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na
área de Ensino Especial, disciplina Educação Especial, no (a) CEI Ciranda Colorida, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com
regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de
Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 20/09/2021 a 20/09/2022. Vaga Transitória.
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Palhoça, SC, em 18 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5542/2021

Publicação Nº 3358744

PORTARIA Nº. 5542/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR JUSSARA JULIA DA SILVA LAMIM, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto
de 2010 e Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Processo Seletivo Edital nº. 001/SME/2021, no cargo de Professor (ACT), Habilitado
com Graduação, na área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Paulo Bráulio Goulart, com carga horária de 30 (trinta)
horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de
Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 27/09/2021 a 27/09/2022. Vaga Transitória.
Palhoça, SC, em 18 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5543/2021

Publicação Nº 3359823

PORTARIA Nº. 5543/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR CRISTINA JANAINA DA CRUZ DE FARIAS, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23
de agosto de 2010 e Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Processo Seletivo Edital nº. 001/SME/2021, no cargo de Professor (ACT),
Habilitado com Graduação, na área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Padre Réus, com carga horária de 30 (trinta)
horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de
Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 24/09/2021 a 24/09/2022. Vaga Transitória.
Palhoça, SC, em 18 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5544/2021

Publicação Nº 3359879

PORTARIA Nº. 5544/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR MONIQUE JEREMIAS, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto de 2010 e Lei
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nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Processo Seletivo Edital nº. 001/SME/2021, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área de Ensino Especial, disciplina Educação Especial, no (a) CEI Roda Viva, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com
regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de
Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 14/09/2021 a 14/09/2022.
Palhoça, SC, em 18 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5545/2021

Publicação Nº 3359825

PORTARIA Nº. 5545/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR SANDRA REGINA DE MACEDO MOREIRA, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de
agosto de 2010 e Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Processo Seletivo Edital nº. 001/SME/2021, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Mundo Mágico, com carga horária de 30 (trinta)
horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de
Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 04/10/2021 a 04/10/2022, face ao impedimento
da titular Cleunita Aparecida Rodrigues dos Santos, que se encontra exercendo suas funções junto ao GE Pequeno Principio.
Palhoça, SC, em 18 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5546/2021

Publicação Nº 3359679

PORTARIA Nº. 5546/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR TANIA MARA NICOLEIT, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto de 2010 e Lei
nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Processo Seletivo Edital nº. 001/SME/2021, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação,
na área de Ensino Especial, disciplina Educação Especial, no (a) CEI Nova Geração, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com
regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de
Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 01/10/2021 a 01/10/2022. Vaga Transitória.
Palhoça, SC, em 18 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas
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Publicação Nº 3359827

PORTARIA Nº. 5547/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR MÁRCIA MARIA SANTANA FREITAS, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto
de 2010 e Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Processo Seletivo Edital nº. 001/SME/2021, no cargo de Professor (ACT), Habilitado
com Graduação, na área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Paulo Bráulio Goulart, com carga horária de 30 (trinta)
horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de
Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 15/09/2021 a 15/09/2022. Vaga Transitória.
Palhoça, SC, em 18 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5548/2021

Publicação Nº 3359682

PORTARIA Nº. 5548/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR CAMILA ANGELITA MARQUES, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto de
2010 e Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Edital nº. 001/SME/2021, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área
de Ensino Especial, disciplina Educação Especial, no (a) CEI Argemira Farias da Silveira, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais,
com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria
de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 16/09/2021 a 16/09/2022. Vaga transitória.
Palhoça, SC, em 18 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5549/2021

Publicação Nº 3359880

PORTARIA Nº. 5549/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR ARIADNE MONTEIRO RODOVALHO FERRAZ, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23
de agosto de 2010 e Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Edital nº. 001/SME/2021, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com
Graduação, na área de Ensino Especial, disciplina Educação Especial, no (a) CAIC - Centro de Atenção Integral a Criança e ao Adolescente
– Profº. Febronio Tancredo de Oliveira, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta
por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta
Prefeitura, no período de 27/09/2021 a 27/09/2022. Vaga Transitória.
Palhoça, SC, em 18 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
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MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5550/2021

Publicação Nº 3359684

PORTARIA Nº. 5550/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR MARINES DE MELLO, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto de 2010 e
Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Edital nº. 001/SME/2021, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área de
Ensino Especial, disciplina Educação Especial, no (a) CAIC - Centro de Atenção Integral a Criança e ao Adolescente – Profº. Febronio Tancredo de Oliveira, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20%
(vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de
05/10/2021 a 05/10/2022. Vaga Transitória.
Palhoça, SC, em 18 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5551/2021

Publicação Nº 3359829

PORTARIA Nº. 5551/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR LILIANE DA SILVA GARCIA, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto de 2010
e Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Edital nº. 001/SME/2021, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área de
Ensino Especial, disciplina Educação Especial, no (a) CAIC - Centro de Atenção Integral a Criança e ao Adolescente – Profº. Febronio Tancredo de Oliveira, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20%
(vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de
13/09/2021 a 13/09/2022. Vaga Transitória.
Palhoça, SC, em 18 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5552/2021

Publicação Nº 3359686

PORTARIA Nº. 5552/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR MICHELLY LUCIA SOARES DE ABREU, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto
de 2010 e Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Edital nº. 001/SME/2021, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação,
na área de Ensino Especial, disciplina Educação Especial, no (a) CEI Prof. Maria dos Santos Silva, com carga horária de 30 (trinta) horas/
semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da
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Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 13/09/2021 a 13/09/2022. Vaga Transitória.
Palhoça, SC, em 18 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5553/2021

Publicação Nº 3359688

PORTARIA Nº. 5553/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR RAFFAELLA MULBERSTEDT, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto de 2010
e Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Processo Seletivo Edital nº. 001/SME/2021, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Vó Laura, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com
regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de
Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 14/09/2021 a 14/09/2022. Vaga Transitória.
Palhoça, SC, em 18 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5554/2021

Publicação Nº 3359691

PORTARIA Nº. 5554/2021.
CLAUDIA SCHWIDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I
da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR MARCIA REGINA DE SOUZA, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto de
2010 e Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Processo Seletivo Edital nº. 001/SME/2021, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com
Graduação, na área de Ensino Especial, disciplina Educação Especial, no (a) CEI Aquarela, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais,
com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria
de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 09/09/2021 a 09/09/2022. Vaga Transitória.
Palhoça, SC, em 18 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWIDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5555/2021

Publicação Nº 3359881

PORTARIA Nº. 5555/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
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CONTRATAR MARINES DE MELLO, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto de 2010 e
Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Edital nº. 001/SME/2021, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área de
Ensino Especial, disciplina Educação Especial, no (a) CAIC - Centro de Atenção Integral a Criança e ao Adolescente – Profº. Febronio Tancredo de Oliveira, com carga horária de 20 (vinte) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20%
(vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de
13/09/2021 a 13/09/2022. Vaga Transitória.
Palhoça, SC, em 18 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5556/2021

Publicação Nº 3359694

PORTARIA Nº. 5556/2021.
CLAUDIA SCHWIDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I
da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR JUDITE DA SILVA, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto de 2010 e Lei nº.
235, de 22 de dezembro de 2016 e Processo Seletivo Edital nº. 001/SME/2021, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na
área de Ensino Especial, disciplina Educação Especial, no (a) CEI Aquarela, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência
de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação,
da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 09/09/2021 a 09/09/2022. Vaga Transitória.
Palhoça, SC, em 18 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWIDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5557/2021

Publicação Nº 3359831

PORTARIA Nº. 5557/2021.
CLAUDIA SCHWIDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I
da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR GENILSA QUINT DE SOUZA, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto de
2010 e Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Processo Seletivo Edital nº. 001/SME/2021, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com
Graduação, na área de Ensino Especial, disciplina Educação Especial, no (a) CEI Aquarela, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais,
com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria
de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 09/09/2021 a 09/09/2022. Vaga Transitória.
Palhoça, SC, em 18 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWIDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

PORTARIA Nº. 5558/2021

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 1318

Publicação Nº 3359834

PORTARIA Nº. 5558/2021.
CLAUDIA SCHWIDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I
da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR JOICE CRISTIANE DA ROSA, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto de
2010 e Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Processo Seletivo Edital nº. 001/SME/2021, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com
Graduação, na área de Ensino Especial, disciplina Educação Especial, no (a) CEI Espaço Criativo, com carga horária de 30 (trinta) horas/
semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da
Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 14/09/2021 a 14/09/2022. Vaga Transitória.
Palhoça, SC, em 18 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWIDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5559/2021

Publicação Nº 3359836

PORTARIA Nº. 5559/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR TAYNARA CRISTINA VIEIRA, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto de 2010
e Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Edital nº. 001/SME/2021, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área de
Ensino Especial, disciplina Educação Especial, no (a) CEI Prof. Maria dos Santos Silva, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com
regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de
Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 16/09/2021 a 16/09/2022. Vaga Transitória.
Palhoça, SC, em 18 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5560/2021

Publicação Nº 3359695

PORTARIA Nº. 5560/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR IVONETE PAULA LISBOA, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto de 2010
e Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Edital nº. 001/SME/2021, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área
de Ensino Especial, disciplina Educação Especial, no (a) CEI Voo Livre, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência de
classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação,
da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 13/09/2021 a 13/09/2022. Vaga Transitória.
Palhoça, SC, em 18 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
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MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5561/2021

Publicação Nº 3359838

PORTARIA Nº. 5561/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR JULIANA POLETTI, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto de 2010 e Lei nº.
235, de 22 de dezembro de 2016 e Processo Seletivo Edital nº. 001/SME/2021, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na
área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Santa Marta, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência
de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação,
da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 13/09/2021 a 13/09/2022.
Palhoça, SC, em 18 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5562/2021

Publicação Nº 3359697

PORTARIA Nº. 5562/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR MAYARA REGINA DO NASCIMENTO, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto
de 2010 e Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Edital nº. 001/SME/2021, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na
área de Ensino Especial, disciplina Educação Especial, no (a) CEI Mundo Encantado, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com
regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de
Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 13/09/2021 a 13/09/2022. Vaga Transitória.
Palhoça, SC, em 18 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5563/2021

Publicação Nº 3359700

PORTARIA Nº. 5563/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR LUANA RIBEIRO, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto de 2010 e Lei nº.
235, de 22 de dezembro de 2016 e Processo Seletivo Edital nº. 001/SME/2021, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na
área de Ensino Especial, disciplina Educação Especial, no (a) ER Bento José do Nascimento, com carga horária de 20 (vinte) horas/semanais,
com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria
de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 15/09/2021 a 15/09/2022. Vaga Transitória.
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Palhoça, SC, em 19 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5564/2021

Publicação Nº 3359840

PORTARIA Nº. 5564/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR JOSIELI APARECIDA COUTO, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto de
2010 e Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Edital nº. 001/SME/2021, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na
área de Ensino Especial, disciplina Educação Especial, no (a) EB Professor Guilherme Wiethorn Filho, com carga horária de 20 (vinte) horas/
semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da
Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 13/09/2021 a 13/09/2022. Vaga Transitória.
Palhoça, SC, em 19 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5565/2021

Publicação Nº 3359704

PORTARIA Nº. 5565/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR BRUNA MARCOS COSTA, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto de 2010 e
Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Processo Seletivo Edital nº. 001/SME/2021, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área de Ensino Especial, disciplina Educação Especial, no (a) EB Professora Adriana Weingartner, com carga horária de 20 (vinte) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal
da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 28/09/2021 a 28/09/2022. Vaga Transitória.
Palhoça, SC, em 19 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5568/2021

Publicação Nº 3359709

PORTARIA Nº. 5568/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR JACKLINE SANDRA ROCHA FONSECA, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto
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de 2010 e Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Processo Seletivo Edital nº. 008/SME/2020, no cargo de Professor (ACT), Habilitado
com Graduação, na área de Ensino Fundamental, disciplina Anos Iniciais, no (a) Escola Reunida Manoel da Silva, com carga horária de 40
(quarenta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento), Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da
Administração Direta desta Prefeitura, no período de 13/09/2021 a 14/12/2022. Vaga Transitória.
Palhoça, SC, em 19 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5569/2021

Publicação Nº 3359712

PORTARIA Nº. 5569/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR JANAINA HILDEBRANDO DOS SANTOS DA SILVA, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de
23 de agosto de 2010 e Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Edital nº. 008/SME/2020, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com
Graduação, na área de Ensino Especial, disciplina Educação Especial, no (a) CAIC - Centro de Atenção Integral a Criança e ao Adolescente
– Profº. Febronio Tancredo de Oliveira, com carga horária de 20 (vinte) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta
por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta
Prefeitura, no período de 02/09/2021 a 14/12/2022. Vaga Transitória.
Palhoça, SC, em 19 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5570/2021

Publicação Nº 3359715

PORTARIA Nº. 5570/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR JOSIANE VIEIRA BRITO, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto de 2010 e
Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Edital nº. 008/SME/2020, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área de
Ensino Especial, disciplina Educação Especial, no (a) CAIC - Centro de Atenção Integral a Criança e ao Adolescente – Profº. Febronio Tancredo de Oliveira, com carga horária de 20 (vinte) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20%
(vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de
02/09/2021 a 14/12/2022. Vaga Transitória.
Palhoça, SC, em 19 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas
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Publicação Nº 3359726

PORTARIA Nº. 5571/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR MONICA JANICE WEISS, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto de 2010 e
Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Edital nº. 001/SME/2021, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área de
Ensino Especial, disciplina Educação Especial, no (a) EB Prefeito Reinaldo Weingartner, com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanais,
com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria
de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 14/09/2021 a 14/09/2022. Vaga Transitória.
Palhoça, SC, em 19 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5572/2021

Publicação Nº 3359730

PORTARIA Nº. 5572/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR SABRINA DULCIDIA COELHO SCHAIMANN, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23
de agosto de 2010 e Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Processo Seletivo Edital nº. 001/SME/2021, no cargo de Professor (ACT),
Habilitado com Graduação, na área de Ensino Especial, disciplina Educação Especial, no (a) Escola Reunida Manoel da Silva, com carga
horária de 40 (quarenta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento), Quadro de Pessoal da Secretaria de
Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 13/09/2021 a 13/09/2022. Vaga Transitória.
Palhoça, SC, em 19 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5573/2021

Publicação Nº 3359732

PORTARIA Nº. 5573/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR ELIANE DE ALMEIDA, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto de 2010 e Lei
nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Processo Seletivo Edital nº. 001/SME/2021, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação,
na área de Ensino Especial, disciplina Educação Especial, no (a) GE Evanda Sueli Juttel Machado, com carga horária de 20 (vinte) horas/
semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal
da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 13/09/2021 a 13/09/2022.
Palhoça, SC, em 19 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
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MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5574/2021

Publicação Nº 3358749

PORTARIA Nº. 5574/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR JANDIRA MARIA LOHN, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto de 2010 e
Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Edital nº. 001/SME/2021, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área de
Ensino Especial, disciplina Educação Especial, no (a) EB Nossa Senhora de Fátima, com carga horária de 20 (vinte) horas/semanais, com
regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de
Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 08/09/2021 a 08/09/2022. Vaga Transitória.
Palhoça, SC, em 19 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5577/2021

Publicação Nº 3358745

PORTARIA Nº. 5577/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR DANIELA DE FARIAS, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto de 2010 e
Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Edital nº. 001/SME/2021, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área de
Ensino Especial, disciplina Educação Especial, no (a) EB Prefeito Reinaldo Weingartner, com carga horária de 20 (vinte) horas/semanais, com
regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de
Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 16/09/2021 a 16/09/2022. Vaga Transitória.
Palhoça, SC, em 19 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5583/2021

Publicação Nº 3358747

PORTARIA Nº. 5583/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
ALTERAR CARGA HORÁRIA de conformidade com o Artigo 90, da Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, dos servidores, abaixo relacionados, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação da Administração Direta desta Prefeitura.
Nome

De

Para

Pelo período de

Daniela de Farias

20

40

19/10/2021 a 14/12/2022
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Palhoça, SC, em 19 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5585/2021

Publicação Nº 3358748

PORTARIA Nº. 5585/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
PRORROGAR a Portaria 4969 de 01 de setembro de 2021, que Contratou por Tempo Determinado o servidor RODRIGO DOS SANTOS, no
cargo de Professor (ACT), do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, pelo período de
01/10/2021 a 06/12/2022, face ao impedimento da titular Iris Isabel de Melo, que se encontra em LTS.
Palhoça, SC, em 19 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5587/2021

Publicação Nº 3359734

PORTARIA Nº. 5587/2021.
ROSINEI DE SOUZA HORACIO, Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e
87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
EXONERAR A PEDIDO LUDMILA DA SILVA BARRA, titular do cargo de Enfermeiro, Matricula nº. 3764094-2, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Saúde da Administração Direta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 18/10/2021.
Palhoça, SC, em 19 de outubro de 2021.
ROSINEI DE SOUZA HORACIO
Secretário de Saúde
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5588/2021

Publicação Nº 3358753

PORTARIA Nº. 5588/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
PRORROGAR a Portaria 5581 de 19 de outubro de 2021, que Contratou por Tempo Determinado a servidora LUCIA TRIERVEILER, no cargo
de Professor (ACT), do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, pelo período de 01/10/2021
a 30/10/2022, face ao impedimento da titular Neusa Maria Geni da Silva, que se encontra em LTS.
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Palhoça, SC, em 19 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5589/2021

Publicação Nº 3358754

PORTARIA Nº. 5589/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
PRORROGAR a Portaria 5391 de 08 de outubro de 2021, que Contratou por Tempo Determinado a servidora LUCIANA MARIA DOS SANTOS
DE SOUZA, no cargo de Professor (ACT), do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, pelo
período de 18/10/2021 a 14/12/2022, face ao impedimento da titular Lumen Cheli Lyra Pereira, que se encontra em LMC.
Palhoça, SC, em 19 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5590/2021

Publicação Nº 3359841

PORTARIA Nº. 5590/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
PRORROGAR a Portaria 5533 de 18 de outubro de 2021, que Contratou por Tempo Determinado a servidora MAYARA DE FARIAS, no cargo
de Professor (ACT), do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, pelo período de 09/10/2021
a 21/11/2021, face ao impedimento da titular Carine Correa, que se encontra em LTS.
Palhoça, SC, em 19 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5591/2021

Publicação Nº 3359843

PORTARIA Nº. 5591/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
PRORROGAR a Portaria 5209 de 20 de setembro de 2021, que Contratou por Tempo Determinado a servidora JOANA NADIR FELIPE DA SILVA, no cargo de Professor (ACT), do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, pelo período
de 16/10/2021 a 17/10/2022, face ao impedimento da titular Doris Maria Dal Pizzol, que se encontra em readaptação.
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Palhoça, SC, em 19 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5592/2021

Publicação Nº 3359934

PORTARIA Nº. 5592/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CESSAR LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES da servidora TEREZINHA DE JESUS GARCIA, matrícula nº. 800112-1,
titular do cargo de ASO, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta, com efeitos a contar de 20/10/2021.
Palhoça, SC, em 19 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5593/2021

Publicação Nº 3358959

PORTARIA Nº. 5593/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
EXONERAR A PEDIDO de acordo com o Artigo 110, da Lei nº. 097 de 15 de dezembro de 2010, SINARA CLAUDINO, Matricula nº. 37630863, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação da Administração Direta desta Prefeitura, com efeitos a
contar de 18/10/2021.
Palhoça, SC, em 19 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5594/2021

Publicação Nº 3358965

PORTARIA Nº. 5594/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
EXONERAR A PEDIDO de acordo com o Artigo 110, da Lei nº. 097 de 15 de dezembro de 2010, MAYARA DUARTE, Matricula nº. 37636564, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação da Administração Direta desta Prefeitura, com efeitos a
contar de 18/10/2021.
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Palhoça, SC, em 19 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5598/2021

Publicação Nº 3359736

PORTARIA Nº. 5598/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER LICENÇA PRÊMIO para SARAH CRISTINA PFLEGER, matrícula nº. 800820-5, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal
da Secretaria de Educação, da Administração Direta, de acordo com o Artigo 192 da Lei 097/2010, referente ao q-inq-ênio de 04/03/2011
a 04/03/2016, por 01 (um) mês, com efeitos a contar de 25/10/2021 a 25/11/2021.
Palhoça, SC, em 19 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5599/2021

Publicação Nº 3359737

PORTARIA Nº. 5599/2021.
ROSINEI DE SOUZA HORACIO, Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e
87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
EXONERAR A PEDIDO ANGELICA MARIA MANFREDINI LOUREIRO, titular do cargo de Psicólogo, Matricula nº. 3764869-1, do Quadro de
Pessoal da Secretaria de Saúde da Administração Direta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 20/10/2021.
Palhoça, SC, em 19 de outubro de 2021.
ROSINEI DE SOUZA HORACIO
Secretário de Saúde
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5600/2021

Publicação Nº 3359845

PORTARIA Nº. 5600/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER LICENÇA PRÊMIO para DEOLINDA PICKLER PEREIRA, matrícula nº. 800607-3, titular do cargo de Professor, do Quadro de
Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta, de acordo com o Artigo 192 da Lei 097/2010, referente ao q-inq-ênio de
27/11/2014 a 27/11/2019, por 02 (dois) meses, com efeitos a contar de 20/10/2021 a 20/12/2021.
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Palhoça, SC, em 19 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5601/2021

Publicação Nº 3358967

PORTARIA Nº. 5601/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
Art. 1°. Cessar Gratificação de Produtividade dos funcionários conforme anexo I. Integrante do Quadro de Pessoal da Administração Direta.
Art. 2°. Esta portaria entra em vigor com efeitos a contar de 18 de outubro de 2021.
ANEXO I
MATRICULA
128090-4

SERVIDOR
Mariza Adriana nascimento

DE
R$ 1.000,00

Palhoça, SC, em 19 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5603/2021

Publicação Nº 3358969

PORTARIA Nº. 5603/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER REGÊNCIA DE CLASSE para MARIZA ADRIANA DO NASCIMENTO, matrícula nº. 128090-4, titular do cargo de Professor, o
percentual de 20% (vinte por cento), do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta, com efeitos a contar de
19/10/2021.
Palhoça, SC, em 19 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5604/2021

Publicação Nº 3359882

PORTARIA Nº. 5604/2021.
EDUARDO FRECCIA, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V
e 87, I da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
EXONERAR MONICK EVELLYN DA ROSA, Matricula nº 3763960-1, titular do cargo de ASO, do Quadro de Pessoal da Faculdade Municipal de
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Palhoça da Administração Indireta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 01/10/2021.
Palhoça, SC, em 19 de outubro de 2021.
EDUARDO FRECCIA
Prefeito Municipal
FABIO HENRIQUE PEREIRA
Presidente
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5605/2021

Publicação Nº 3359885

PORTARIA Nº. 5605/2021.
PEDRO HENRIQUE DA ROSA, Secretário de Assistência Social designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos
artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO LUCIANA ZENIR MOREIRA FLORIANO de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010,
Lei nº. 2508/2008 e Edital nº. 006/SMA/2021, para ocupar o cargo de ASO com 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal da
Secretaria Municipal de Assistente Social, da Administração Direta Desta Prefeitura, pelo período de 05/10/2021 a 05/10/2022.
Palhoça, SC, em 19 de outubro de 2021.
PEDRO HENRIQUE DA ROSA
Secretário de Assistência Social designado
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5606/2021

Publicação Nº 3359886

PORTARIA Nº. 5606/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
CESSAR REGÊNCIA DE CLASSE de DEBORA LUIZA SILVA CIOFFI, matrícula nº. 129871-6, titular do cargo de Professor, o percentual de 20%
(vinte por cento), do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta, com efeitos a contar de 07/10/2021.
Palhoça, SC, em 19 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5607/2021

Publicação Nº 3359846

PORTARIA Nº. 5607/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
RETIFICAR a Portaria nº. 4354 de 06 de agosto de 2021, que Contratou a servidora BIANCA DE OLIVEIRA MASSANEIRO, do Quadro de
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Pessoal da Administração Direta desta Prefeitura, referente ao período que deverá ser 02/08/2021 a 14/12/2022, e não como consta na
referida portaria.
Palhoça, SC, em 19 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5608/2021

Publicação Nº 3359887

PORTARIA Nº. 5608/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
Art. 1°. Conceder Gratificação de Produtividade dos funcionários conforme anexo I. Integrante do Quadro de Pessoal da Administração
Direta.
Art. 2°. Esta portaria entra em vigor com efeitos a contar de 08 de outubro de 2021.
ANEXO I
MATRICULA
129871-6

SERVIDOR
Débora Luiza Silva Ciofi

DE
R$ 601,00

Palhoça, SC, em 19 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5609/2021

Publicação Nº 3359738

PORTARIA Nº. 5609/2021.
CRISTINA SCHWINDEN SCHMIDT, Secretária de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70,
79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
PRORROGAR a Portaria 5184 de 13 de setembro de 2021, que Prorrogou Teletrabalho da servidora RENATA MORFIM DA SILVA SARDINHA,
no cargo de Assistente Administrativo, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Administração, da Administração Direta desta Prefeitura, pelo
período de 22/10/2021 a 21/11/2021
Palhoça, SC, em 19 de outubro de 2021.
CRISTINA SCHWINDEN SCHMIDT
Secretária de Administração
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5610/2021

Publicação Nº 3359741

PORTARIA Nº. 5610/2021.
ALEXANDRE SILVEIRA DE SOUSA, Secretário de Segurança Pública, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos
70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
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RESOLVE:
PRORROGAR a Portaria 5268 de 30 de setembro de 2021, que Concedeu Teletrabalho ao servidor RICARDO QUENTEL MELO, titular do cargo
de Guarda/Agente de Trânsito, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Segurança Pública, da Administração Direta desta Prefeitura, pelo
período de 24/10/2021 a 21/11/2021.
Palhoça, SC, em, 19 de outubro de 2021.
ALEXANDRE SILVEIRA DE SOUSA
Secretário de Segurança Pública
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5611/2021

Publicação Nº 3359744

PORTARIA Nº. 5611/2021.
ROSINEI DE SOUZA HORACIO, Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70,
79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
PRORROGAR a Portaria 5312 de 04 de outubro de 2021, que Prorrogou Teletrabalho da servidora ANA PAULA GOMES CUNHA, titular do
cargo de Médico, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Saúde, da Administração Direta desta Prefeitura, pelo período de 27/10/2021 a
26/11/2021.
Palhoça, SC, em, 19 de outubro de 2021.
ROSINEI DE SOUZA HORACIO
Secretário de Saúde
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5612/2021

Publicação Nº 3359849

PORTARIA Nº. 5612/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
RETIFICAR a Portaria nº. 4397 de 06 de agosto de 2021, que Contratou a servidora CAMILA MARLETE FARIAS PORTO, do Quadro de Pessoal
da Administração Direta desta Prefeitura, referente ao período que deverá ser 02/08/2021 a 14/12/2022, e não como consta na referida
portaria.
Palhoça, SC, em 19 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5613/2021

Publicação Nº 3359746

PORTARIA Nº. 5613/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
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AUTORIZAR o servidor abaixo relacionado, a dirigir veículos da Prefeitura Municipal de Palhoça da Administração Direta Desta Prefeitura.
SERVIDOR

CNH

Victor Bussolo de Souza

2308065917

Palhoça, SC, em 19 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5617/2021

Publicação Nº 3359752

PORTARIA Nº. 5617/2021.
KRISTY CARDOSO FABRE, Secretária de Infraestrutura e Saneamento, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
AUTORIZAR o servidor abaixo relacionado, a dirigir veículos da Prefeitura Municipal de Palhoça da Administração Direta Desta Prefeitura.
SERVIDOR

CNH

Luiz Antonio Gabelotto

2239725144

Palhoça, SC, em 20 de outubro de 2021.
KRISTY CARDOSO FABRE
Secretária de Infraestrutura e Saneamento designada
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 5618/2021

Publicação Nº 3359902

PORTARIA Nº. 5618/2021.
CLAUDIA SCHWINDEN, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87,
I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
ALTERAR CARGA HORÁRIA de conformidade com o Artigo 90, da Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, dos servidores, abaixo relacionados, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação da Administração Direta desta Prefeitura.
Nome

De

Para

Pelo período de

Camila da Silva Vieira
Jandira Maria Lohn

20
20

40
40

21/10/2021 a 20/12/2021
20/10/2021 a 20/12/2021

Palhoça, SC, em 20 de outubro de 2021.
CLAUDIA SCHWINDEN
Secretária de Educação
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas
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Publicação Nº 3359419

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1CD0E46B093D3B462C106474BE5E66E21CA746E2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
AVISO DE ERRATA 01
Modalidade: Pregão Presencial nº 265/2021
Objeto: Aquisição de Fórmulas Infantis Especiais para atender às necessidades das crianças atendidas no município de Palhoça expostas ao
HIV, nos processos Judiciais impetrados contra o Município de Palhoça e do Programa de Fórmula Lácteas e Especiais da Secretaria Municipal
de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços. Menor preço por item.
Justificativa: Alteração do Termo de Referência, referente aos valores máximos dos itens 06 e 07.
Nova data de abertura: 05/11/2021 às 9h.
Maiores informações: Setor de Licitações da Prefeitura, www.palhoca.sc.gov.br, cplpalhoca@gmail.com, (48) 3220-0300 ramais 1733 ou
1804.
Palhoça, 20 de outubro de 2021.
Daiane Raupp Martins
Pregoeira
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Publicação Nº 3358383

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 69375999926AF402D051C61827A779D55EA9E0E0
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Presencial nº 253/2021
Objeto: aquisição de Mobiliários e Eletrodomésticos
para suprir as necessidades das Unidades de Ensino
Fundamental, Centros de Educação Infantil, e
demais setores da Secretaria de Educação do
Municipio de Palhoça, através do Sistema de
Registro de Preços.

VENCEDORES

Fornecedor
Itens
3582663 - EONIX
6, 10
SUPRIMENTOS E
INFORMÁTICA LTDA ME
3617939 - UNIMOVEIS
1, 2
INDUSTRIA E COMERCIO
DE MOVEIS ESCOLARES
230170 - JEFERSON DA
3, 5
SILVEIRA
3580873 - L.MOHR LTDA ME 4
39619230 - L&S COMERCIAL 9, 11
EIRELI
www.palhoca.sc.gov.br

Valor Total
46.791,00
242.400,00
103.500,00
5.990,00
48.027,00

Palhoça, 20 de Outubro de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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Fundo Municipal de Saúde de Palhoça
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021

Publicação Nº 3358812

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
54/2021. Pregão Presencial 39/2021 - Partes: MUNICÍPIO DE
PALHOÇA e a empresa: ICOFA IND E COM DE FRALDAS E
ABSORVENTES LTDA EPP. OBJETO: Aquisição de fraldas
infantis e geriátricas, para suprir as necessidades dos pacientes
que fazem uso de fraldas e são atendidos na rede municipal de
saúde deste Município de Palhoça, bem como fraldas e meias
elásticas para atendimento de Ações Judiciais impetradas
contra o Município de Palhoça.
DATA: 19/04/2021 a 18/04/2022.
Fornecedor: 4047281 - ICOFA IND E COM DE FRALDAS E ABSORVENTES LTDA EPP
Item

Produto

Unidade

2

72270 - Fralda descartável infantil tamanho G , de 10 a 14 kga 10 kg .
Apresentar barreiras antivazamento , formato anatômico, flocos de gel
superabsorventes ( para garantir maior absorção e retenção de líquidos ) e
fitas adesivas reposicionáveis. Pacote com 8 unidades.
72274 - Fralda Geriátrica tamanho Extra grande "GG" . Indicada para
incontinência intensa. Apresentar barreiras antivazamento formato
anatômico , flocos de gel superabsorventes , (que garantem maior
absorção e retenção de líquidos ) difusor de líquido e fitas adesivas
reposicionáveis . Pacote com 8 unidades.

6
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Qtde.
Disponível

Valor
Unitário

Valor Total
Disponível

PCT

2.400,

R$3,99

R$9.576,00

PCT

7.000,

R$8,34

R$58.380,00
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2021

Publicação Nº 3358819

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
55/2021. Pregão Presencial 39/2021 - Partes: MUNICÍPIO DE
PALHOÇA e a empresa: COMERCIAL KS EIRELI. OBJETO:
Aquisição de fraldas infantis e geriátricas, para suprir as
necessidades dos pacientes que fazem uso de fraldas e são
atendidos na rede municipal de saúde deste Município de
Palhoça, bem como fraldas e meias elásticas para atendimento
de Ações Judiciais impetradas contra o Município de Palhoça.
DATA: 19/04/2021 a 18/04/2022.
Fornecedor: 39735079 - COMERCIAL KS EIRELI
Item

Produto

Unidade

1

72269 - Fralda descartável infantil tamanho M , de 5,5 a 10 kg .
Apresentar barreiras antivazamento , formato anatômico, flocos de
gel superabsorventes ( para garantir maior absorção e retenção de
líquidos ) e fitas adesivas reposicionáveis. Pacote com 9 unidades.

PCT
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Qtde.
Disponível

Valor
Unitário

Valor Total
Disponível

2.500,

R$3,99

R$9.975,00
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2021

Publicação Nº 3358821

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
56/2021. Pregão Presencial 39/2021 - Partes: MUNICÍPIO DE
PALHOÇA e a empresa: FARMAMED PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA. OBJETO: Aquisição de fraldas infantis
e geriátricas, para suprir as necessidades dos pacientes que
fazem uso de fraldas e são atendidos na rede municipal de
saúde deste Município de Palhoça, bem como fraldas e meias
elásticas para atendimento de Ações Judiciais impetradas
contra o Município de Palhoça.
DATA: 19/04/2021 a 18/04/2022.
Fornecedor: 40275671 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Item

Produto

Unidade

3

72271 - Fralda Geriátrica tamanho P . Indicada para incontinência
intensa. Apresentar barreiras antivazamento formato anatômico , flocos
de gel superabsorventes , (que garantem maior absorção e retenção de
líquidos ) difusor de líquido e fitas adesivas reposicionáveis . Pacote com
10 unidades.
15923 - Fralda Geriátrica tamanho "M". Indicada para incontinência
intensa. Apresentar barreiras antivazamento, formato anatômico, flocos
de gel superabsorventes, (que garantem maior absorção e retenção de
líquidos), difusor de líquido e fitas adesivas reposicionáveis. Pacote com
8 unidades.
72276 - Fralda Geriátrica tamanho G . Indicada para incontinência
intensa. Apresentar barreiras antivazamento formato anatômico , flocos
de gel superabsorventes , (que garantem maior absorção e retenção de
líquidos ) difusor de líquido e fitas adesivas reposicionáveis . Pacote com
8 unidades. Cota reservada 10%
19779 - Fraldas adulto, tamanho médio, marca Bigfral plus, pacote com 9
unidades (atender Ação Judicial)
78518 - Fraldas adulto, tamanho grande, marca Bigfral plus, pacote com
08 unidades
72273 - Fralda Geriátrica tamanho G . Indicada para incontinência
intensa. Apresentar barreiras antivazamento formato anatômico , flocos
de gel superabsorventes , (que garantem maior absorção e retenção de
líquidos ) difusor de líquido e fitas adesivas reposicionáveis . Pacote com
8 unidades. Cota Principal 90%

4

5

7
8
12
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Qtde.
Disponível

Valor
Unitário

Valor Total
Disponível

PCT

1.400,

R$8,99

R$12.586,00

PCT

6.000,

R$7,99

R$47.940,00

PCT

0,

R$8,39

R$0,00

PCT

500,

R$22,30

R$11.150,00

PCT

340,

R$24,50

R$8.330,00

PCT

7.000,

R$8,39

R$58.730,00
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2021

Publicação Nº 3358822

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
57/2021. Pregão Presencial 63/2021 - Partes: MUNICÍPIO DE
PALHOÇA e a empresa: HENRIQUE DE OLIVEIRA PRADO.
OBJETO: Aquisição de materiais especiais para atendimento
dos pacientes inseridos no Programa de Feridas Crônicas e o
Programa Melhor em Casa do Município de Palhoça.
DATA: 19/04/2021 a 18/04/2022.
Fornecedor: 39641945 - HENRIQUE DE OLIVEIRA PRADO
Item

Produto

Unidade

1

76690 - Cobertura estéril, não aderente, com dupla camada de fibras
de carboximetilcelulosee prata iônica numa concentração de 1,0 à 2,0
%, composta de cloreto de benzetônio( que atua como surfactante ) e
EDTA ( que atua como quelante e em combinaçãocom a prata iônica
possibilita a quebra e o impedimento de nova formação debiofilme),
que se adapte a superfície e/ou irregularidades da ferida, possua
costuras de celulose regeneradas no sentido horizontal e vertical,
podendo ser recortada em qualquer direção sendo indicado para
feridas agudas, crônicas, planas, cavitárias, com ou sem a presença
de biofilme, tamanho 10x10cm.
76691 - Cobertura estéril, não aderente, com dupla camada de fibras
de carboximetilcelulosee prata iônica numa concentração de 1,0 à 2,0
%, composta de cloreto de benzetônio( que atua como surfactante ) e
EDTA ( que atua como quelante e em combinaçãocom a prata iônica
possibilita a quebra e o impedimento de nova formação debiofilme),
que se adapte a superfície e/ou irregularidades da ferida, possua
costuras de celulose regeneradas no sentido horizontal e vertical,
podendo ser recortada em qualquer direção sendo indicado para
feridas agudas, crônicas, planas, cavitárias, com ou sem a presença
de biofilme, tamanho 15x15cm.
63791 - Hidrogel com alginato de cálcio e sódio com 85g - Gel
hidratante e absorvente para feridas, não estéril, aquoso, transparente
e viscoso, composto por alginato de cálcio e sódio,
carboximetilcelulose sódica, acido bórico, hidantoína (fungicida e
bactericida), que possibilita que o produto mantém as propriedades
pelo menos 28 dias após aberto. Apresentação contendo dados de
identificação, quantidade, lote, procedência, validade, número do lote
e registro Ministério da Saúde.
71329 - Bandagem de algodão e poliéster com pasta composta de no
mínimo 23% de óxido de zinco (com laudo comprobatório) que não
endurece glicerina, petrolato branco, água, acácia e óleo de rícino.
Adapta-se aos contornos da perna, esticando-se suavemente,
permanecendo flexível. Indicado para tratamento de úlceras venosas
de perna e edema linfático. Proporciona tratamento local da
insuficiência vascular. Tamanho: 10,16cm x 9,14m.
71332 - Solução para irrigação/limpeza e descontaminação de
feridas, composta de 0,1% de polihexanida (PHMB), 0,1% de betaina
e 99,8% de água purificada por sistema de osmose reversa ou por
destilação, com condutividade < 1,3 us/cm e TOC < 500 ppb, com
laudos de: ação bactericida para pseudômonas, salmonella e outros
germes. Toxicidade/reatividade biológica intracutânea; sensibilidade
cutânea e avaliação do potencial de citotoxidade. Frasco de
polietileno transparente com 350 ml, flexível com bico próprio para
irrigação de feridas, menbrana inviolável e abertura no momento do
uso. Registrado na ANVISA como produto para saúde, classe de
risco.
71330 - Compressa, de gaze, em rayon, 7,5 x 7,5 cm, embebida com
3ml de ácidos graxos essenciais, associado a óleos de melaleuca
ecopaíba, composto pelos ácidos linoléico e oléico , contendo ainda
acido caprico, caprilico, láurico, palmítico, miristico,
esteárico,palmitato de retinol, acetato de tocoferol e lecitina de soja.
Embalagem caixa com 24 unidades. Registro na ANVISA como
1.correlato classe grau de risco IV, com indicação para prevenção e
tratamento de feridas.

2

3

4

5

6
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Qtde.
Disponível

Valor
Unitário

Valor Total
Disponível

UN

400,

R$56,00

R$22.400,00

UN

400,

R$98,50

R$39.400,00

FRS

500,

R$53,00

R$26.500,00

UN

500,

R$44,00

R$22.000,00

UN

400,

R$76,00

R$30.400,00

CX

600,

R$98,60

R$59.160,00
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Publicação Nº 3358849

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 12D2565FEAFB38A6EF03A6C2EFA8F9F204D093FF

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA.
QUARTO TERMO ADITIVO N.º 94/2021 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 23/2019 – PARTES: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a
pessoa jurídica JORGE LUIZ MACHADO E CIA LTDA EPP. OBJETO: Fica prorrogado até 30/04/2022 o prazo contratual anunciado na Cláusula
Terceira do Contrato de Prestação de Serviços n.º 23/2019, Pregão Presencial n° 41/2019.
Registrado no TCE/SC (e-Sfinge) sob o código:
12D2565FEAFB38A6EF03A6C2EFA8F9F204D093FF
DATA: 20/10/2021.

EXTRATO DE TA N.º 98_2021 - CONTRATO 047_2019 - CEAP

Publicação Nº 3358843

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 27A6735C84866F45588ABA1E5EDC274E3266B6E7

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA.
SEGUNDO TERMO ADITIVO N.º 98/2021 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N.º 047/2019 PARTES: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a pessoa física
MARIA APARECIDA DE ABREO. OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado até 04/11/2022 o prazo contratual anunciado na Cláusula Terceira do Contrato de Locação n.º 047/2019, Dispensa de Licitação no. 206/2019. CLÁUSULA SEGUNDA: O presente termo aditivo
passa a ter vigência a partir de 05/11/2021. CLÁUSULA TERCEIRA: Fica acrescido o Parágrafo segundo da Cláusula Quinta do Contrato de
locação n.º 047/2019, com a seguinte redação: Para concessão de reajuste, o marco inicial (base zero) conta-se da data da apresentação
da proposta, ou ainda do último reajustamento, conforme definido na Portaria 2.853 de 21 de junho de 2018. CLÁUSULA QUARTA: Fica
reajustado o valor mencionado no Parágrafo Primeiro da Cláusula Quinta do Contrato de locação n.º 047/2019, no percentual de 9,85% do
valor mencionado, correspondente a variação do índice acumulado do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) referente ao período
de 07/2020 a 07/2021, conforme cálculo contábil de fls. 90-94. CLÁUSULA QUINTA: Em razão do mencionado reajuste, o valor mensal do
presente contrato passa a ser de R$ R$ 8.706,88 (oito mil, setecentos e seis reais e oitenta e oito centavos).
Registrado no TCE/SC (e-Sfinge) sob o código:
27A6735C84866F45588ABA1E5EDC274E3266B6E7
DATA: 20/10/2021.
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Palma Sola
Prefeitura
DECRETO 310/2021

Publicação Nº 3359180

Decreto 310/2021, de 20 de outubro de 2021.
Retifica o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado Edital 010/2021 e dá outras providências.
Cleomar José Mantelli, Prefeito Municipal de Palma Sola, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a
Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1° - Fica homologado, o resultado classificatório final relativo ao Edital de Processo Seletivo Simplificado para Admissão em Caráter
Temporário, de excepcional Interesse Público Edital 010/2021, conforme segue:
PSICÓLOGO(A)
Colocação

Nome

Pontuação

1º

KARINE LUNKES

5,0

2º

DAIANA DENIZE NICLOTI

4,0

3º

IRAN DOS SANTOS RAMOS

3,0

4º

ALINE GOTARDE BARROSO

3,0

5º

EDUARDO RUBNER

3,0

6º

ANDREIA DA SILVEIRA GONÇALVES

2,5

7º

MURILO AMORIN OLIVEIRA

2,0

8º

THALIANE MARTINS DE SOUZA

2,0

9º

GECICA DE SOUZA CARDOSO

2,0

10

MARCELEN BRUNA ROQUE MAIA

2,0

11º

NATALIE ESPINDOLA DE CARVALHO

1,0

12º

JOAO ULIAN OLIVEIRA DA SILVA ALVES

1,0

13º

WELLINGTON TEODORO BOTELHO

1,0

14º

JESSICA LETÍCIA MUNHOZ

1,0

15º

GISLAINE DE BARROS

1,0

16 º

JULIANA IVETE CHENET

0,0
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17 º

BRUNA FAGUNDES

0,0

18 º

FERNANDA GABRIELA DA SILVA DE SOUZA

0,0

19 º

KELLY MIOAL ALVES

0,0

20 º

GIOVANA SANDRI

0,0

21º

VIVIANE PAETZOLD DA SILVA

0,0

GILBERTO OLIVEIRA RODRIGUES

22º

HELOISA MELO

23º

DESCLASSIFICADO
DESCLASSIFICADA

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Palma Sola/SC,
em 20 de outubro de 2021.
Cleomar José Mantelli
Prefeito Municipal
Registrado e publicado em data supra.
Elizete T. Vissoto
Secretária de Planejamento.
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Palmeira
Prefeitura
DECRETO N.º 1836_2021_NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR O FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E, DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3359735

DECRETO Nº 1.836/2021
NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR O FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Prefeita do Município de Palmeira, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados os Membros do Fórum Municipal de Educação, com a seguinte composição:
I – Secretária Municipal de Educação: Alexandra Xavier Atanásio Masselai;
II - Representante dos Gestores da Educação: Cleide Coelho Medeiros;
III - Representante dos Trabalhadores em Educação: Jaqueline Campos da Silva;
IV - Secretaria de Assistência Social: Francine Manfroi Barros;
V - Representante da Rede Estadual de Ensino: Silvia Cassiana Miguel;
VI - Representante dos Pais de Estudantes: Janaína Pereira de Oliveira Westephal;
VII - Representante de escola da zona rural: Luana Aparecida do Amaral de Souza;
VIII - Representante do Conselho Municipal de Educação: Eliane Sandri Xavier;
IX - Representante do Conselho Tutelar: Patrícia Xavier Atanásia Coelho Mello;
X - Representante do Conselho do FUNDEB: Ana Karini de Oliveira.
Art. 2º Os trabalhos dos membros do Fórum Municipal de Educação, não serão remunerados, sendo considerado serviço relevante.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 06/10/2021.
Art. 4º Revogam-se as disposições em sentido contrário.
Palmeira, 20 de outubro de 2021.
Fernanda de Souza Córdova
Prefeita Municipal
Certifico que o presente Decreto foi encaminhado para publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.
sc.gov.br) em observância ao disposto na Lei Orgânica Municipal c/c a Lei n.º 758/2017 e Decreto nº 1.359/17. Dou fé. Palmeira/SC, 20 de
outubro de 2021.

LEI ORDINÁRIA N. 888_2021_DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO

Publicação Nº 3359743

LEI Nº. 888//2021
Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município, as metas e objetivos da Administração, para elaboração da lei orçamentária anual
do exercício de 2022.
FERNANDA DE SOUZA CÓRDOVA, Prefeita Municipal de Palmeira, Estado de Santa Catarina, diante de suas atribuições legais, conferidas
pela Lei Orgânica Municipal, após apreciação, votação e Aprovação da Câmara de Vereadores, promulga a seguinte Lei Ordinária:
Art. 1º Fica estabelecida, pela presente Lei, as diretrizes orçamentárias do Município de Palmeira para o exercício de 2022, na forma do §
2º, do art. 165, da Constituição Federal, e do § 2º, do art. 139, da Lei Orgânica Municipal, observada as disposições da Lei Complementar
Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, compreendendo:
I - as metas e prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o próximo exercício financeiro;
II - as diretrizes gerais a forma e o método de elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2022;
III - as receitas e as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município;
IV - as despesas, a elaboração da lei orçamentária anual e a execução orçamentária e suas alterações;
V - as disposições gerais da estrutura e organização dos orçamentos.
Art. 2º O Poder Executivo deve adaptar-se à programação estabelecida no que se refere à circunstância emergencial e atualizar elementos
quantitativos no plano de governo e definidos no orçamento-programa.
CAPÍTULOI
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 3º Em consonância com o art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as metas e as prioridades para o exercício financeiro de 2022 são as
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especificadas nos anexos que integra a presente Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária de 2022, não
se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas, elaboradas em conformidade com as diretrizes gerais do Plano Plurianual
para o quadriênio 2022/2025 e suas alterações.
§ 1º A Lei Orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto
no Plano Plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no § 1º do art. 167 da Constituição Federal.
§ 2º Na elaboração da proposta orçamentária para 2022 e durante a sua execução, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa fixada com a receita estimada, de forma a assegurar o equilíbrio das contas
públicas e o atendimento às necessidades da sociedade.
§ 3º As metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública de que trata o art. 4º, da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, são as identificadas nos demonstrativos integrantes desta Lei.
§ 4º A destinação dos recursos aos programas sociais e de desenvolvimento sustentável que integrarão a Lei Orçamentária justificar-se-á na
promoção da vida, da saúde, da assistência social, da ciência e tecnologia, da cultura e do esporte, ou qualquer forma de desenvolvimento
sustentável.
CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES GERAIS
Art. 4º O orçamento para o exercício financeiro de 2022 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, seus Fundos, será elaborado levando-se em conta a estrutura organizacional da Prefeitura, e estar em consonância com o Plano Plurianual para período 2022-2025.
Art. 5º O orçamento para 2022 obedecerá entre outros, ao principio da transparência e do equilíbrio entre a receita e despesas em cada
fonte, abrangendo os Poderes Legislativo, Executivo, e seus Fundos.
Art. 6º Os fundos municipais terão suas receitas especificadas no Orçamento das Unidades Gestoras em que estiverem vinculadas, e estas,
por sua vez, vinculadas a Despesas relacionadas às seus objetivos.
§ 1º Os Fundos Municipais serão gerenciados pelo Prefeito Municipal, podendo por manifestação formal do Chefe do Poder Executivo, serem
delegados a Secretários ou servidor municipal.
Art. 7º O orçamento discriminará a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação, com suas respectivas
dotações especificando a esfera orçamentária, a fonte de recursos e o desdobramento da despesa até o nível de modalidade.
Art. 8º A lei orçamentária destinará recursos vinculados e elementos de despesa para execução de projetos e atividades típicas com recursos
provenientes de transferências por parte da União ou do Estado, mediante convênio.
Art. 9º A lei orçamentária englobará os recursos correspondentes às receitas e despesas de todos os órgãos da Administração Direta, e
Fundos mantidos pelo Município.
Art. 10 As despesas de pessoal e encargos sociais não poderão exceder aos limites fixados pela legislação federal.
Art. 11º A prestação de contas anual deverá demonstrar os efeitos decorrentes de isenções, anistias, subsídios e benefícios tributários e
creditícios, identificando as vantagens concedidas.
CAPÍTULO III
DA RECEITA
Art. 12 A receita orçamentária a ser estimada na lei do orçamento para o exercício de 2022, terá seus cálculos com base nos três últimos
exercícios financeiros, considerando ainda as tendências da atualidade .
Art. 13 O Município poderá realizar Operações de Crédito na medida em que demonstre capacidade de endividamento e no caso de iminente
falta de recursos, como dispõe a legislação em vigor.
§ 1º As Operações de Crédito a serem realizadas pelo Município, no exercício de 2022, não poderão exceder o montante das despesas de
capital fixadas na lei orçamentária anual correspondente, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com
finalidade precisa, aprovada pelo Poder Legislativo.
§ 2º As Operações de Crédito com outros entes da Federação só poderão ser realizadas na forma do § 1º, do art. 35, da Lei Complementar
Federal nº 101/00 e alterações posteriores.
Art. 14 As Operações de Crédito por Antecipação de Receita se destinarão ao atendimento de insuficiência de caixa durante o exercício de
2022 e serão realizadas apenas nas hipóteses e na forma previstas no art. 38, da Lei de Responsabilidade Fiscal, observando-se que:
I - deverão constar da lei orçamentária;
II - não poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) da receita estimada no orçamento.
Art. 15 O Município fica obrigado a arrecadar todos os tributos de sua competência, inclusive os da contribuição de melhoria quando for o
caso.
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Art. 16 As receitas oriundas de atividades econômicas exercidas pelo Município terão suas fontes revisadas e atualizadas, considerando-se
os fatores conjunturais e sociais que possam influenciar as suas respectivas produtividades.
Art. 17 O Poder Executivo adotará as seguintes medidas, voltadas ao aumento da arrecadação tributária do Município:
I - elaboração de diagnóstico sobre a base para lançamento do IPTU, incluindo a atualização da planta cadastral e revisão de critérios, de
forma a contemplar possível isenção dos tributos a contribuintes de baixa renda, de acordo com o que dispuser lei específica observada o
disposto no art. 14, da Lei Complementar 101/00 e alterações posteriores;
II - reestruturação da atividade de fiscalização tributária;
III - aperfeiçoamento dos instrumentos para agilizar a cobrança da Dívida Ativa e atualização do valor dos créditos com a aplicação da
correção monetária de acordo com os índices oficiais;
IV - edição de uma nova planta genérica de valores de forma a minimizar a diferenças entre as alíquotas nominais e as efetivas.
Art. 18 Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário,
poderão ser cancelados, mediante autorização por lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto do art. 14 da
Lei de Responsabilidade Fiscal.
Art. 19 Os incentivos e benefícios de natureza tributária, através de renúncia de receita, serão concedidos de conformidade com o art. 14
da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Art. 20º O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o
crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, conceder remissão e anistia para estimular a cobrança da dívida ativa, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da receita.
§1º - É permitida a realização de programas para premiações a consumidores, contribuintes e usuários de serviços, exceto as instituições
financeiras, com vista a aumentar o índice de participação na arrecadação tributária estadual ou municipal, desde que tenha autorização
legislativa específica.
Art. 21 O Poder Legislativo poderá proceder à reestimativa de receita da proposta orçamentária a ser apresentada, desde que comprovado
erro ou omissão de ordem técnica ou legal.
CAPÍTULO IV
DAS DESPESAS
Art. 22 As despesas serão fixadas pela lei orçamentária de conformidade com a receita estimada, e a classificação das mesmas será de
acordo com as determinações da Funcional Programática.
Art. 23 Na execução orçamentária do exercício de 2022, deverá ser adotado sistema de limitação de empenho, sempre que a gestão fiscal
se evidenciar deficitária.
§ 1º O critério a ser utilizado para a limitação de empenho ocorrerá de forma proporcional, em nível de funções, excetuando-se amortização
do principal e encargos da dívida fundada, precatórios e sentenças judiciárias e outras despesas que o ato específico definir, o qual deverá
ser por Decreto.
§ 2º Caso ocorra o disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que cada um deverá
tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.
§ 3º O Chefe de cada Poder, com base na comunicação recebida, publicará ato estabelecendo os montantes que terão disponíveis para
movimentação e empenho.
§ 4º Não serão objeto de limitação de empenho as dotações orçamentárias com recursos financeiros vinculados a convênios.
Art. 24 Consideram-se Despesas de Pessoal os gastos com os ativos, os inativos e os pensionistas, os relativos a mandatos eletivos, cargos,
funções ou empregos, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos
de aposentadorias, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem
como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.
§ 1º As Despesas de Pessoal e encargos dos agentes políticos, do quadro efetivo e dos contratados em caráter temporário, obedecerão
rigorosamente ao que estabelece a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal e outras determinações legais.
§ 2º Para os fins do disposto no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, os limites de gastos com pessoal serão fixados sobre a receita
corrente líquida, sobre a qual incidirá o percentual máximo de 6% para o Poder Legislativo e 54% para o Poder Executivo.
§ 3º As despesas referentes a contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos, serão contabilizadas em Outras Despesas de Pessoal e serão computadas para o cálculo da despesa total com Pessoal.
§ 4º A despesa total com Pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores,
adotando-se o regime de competência.
Art. 25 O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal, caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (Art. 19 e 20 da LRF).
I - Exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
II - demissão de servidores admitidos em caráter temporário;
III - eliminação das despesas com horas extras;
IV - eliminação das vantagens concedidas a servidores.
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Art. 26 As propostas legislativas sobre transformação de cargos, bem como os relacionados a aumento de gastos com pessoal e encargos
sociais, no âmbito do Poder Executivo, deverão ser acompanhadas de manifestação das Secretarias de Administração e de Finanças, em
suas respectivas áreas de competência.
Parágrafo Único - O Poder Legislativo assumirá, em seu âmbito, as atribuições necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 27 Fica autorizado o Executivo e Legislativo, realizar a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e agentes políticos,
bem como o Executivo a firmar acordo judicial e/ou de forma administrativa realizar pagamentos referentes a índices de revisão geral anual
não repassado aos servidores em exercícios anteriores, desde que tenha disponibilidade e não comprometa os índices legais.
Art. 28 As Despesas com educação obedecerão rigorosamente à Constituição Federal, à Lei de Diretrizes de Base da Educação e da lei que
dispõe sobre o Fundo e Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
Parágrafo Único - O Executivo fica autorizado instituir gratificações mensais para melhorar a remuneração dos profissionais da Educação em
efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental, infantil, visando atender à aplicação do percentual mínimo de 70% (setenta por
cento) dos recursos do FUNDEB no pagamento desses profissionais.
Art. 29 Para o cumprimento do que determina o art. 169 da Constituição Federal, no decorrer do ano de 2022, o Poder Executivo poderá
proceder à concessão de qualquer vantagem, aumento real ou reposição salarial, à criação de cargos e funções ou alteração de estruturas
de carreiras, bem como à admissão ou contratação de pessoal a qualquer título pelos órgãos da administração municipal, desde que tenha
disponibilidade e não comprometa os índices legais, atendendo a legislação vigente.
Parágrafo Único - A admissão de servidores, por qualquer dos Poderes do Município, só poderá ser feita com a observação das disposições
dos artigos 37, incisos II, V e IX, e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição da República, e nos artigos 17 e 21 da Lei Complementar 101/00,
e suas alterações.
Art. 30 A Lei Orçamentária conterá Reserva de Contingência para atender às seguintes finalidades:
I - Cobertura de créditos adicionais, para dotações que se tornarem insuficientes;
II - Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
Parágrafo Único - Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência, de que trata o inciso II do caput, não precisará ser utilizada para sua finalidade, no todo ou em parte, o Chefe do Executivo poderá utilizar seu saldo para dar cobertura a outros créditos adicionais.
Art. 31 A abertura de créditos suplementares ao orçamento dependerá de existência de recursos disponíveis.
Parágrafo Único - Os recursos disponíveis de que trata este artigo são aqueles referidos no artigo 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de
1964, podendo o Poder Executivo incluir na proposta orçamentária para o exercício de 2022:
I - o percentual de até 1% (um por cento), do valor total da receita corrente líquida estimada, tanto para a Prefeitura, quanto para os Fundos
Municipais, a título de reserva de contingência;
II - autorização para abertura de crédito suplementar, com recursos do excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação da reserva de
contingência, anulação de despesa, e abertura de créditos adicionais e especiais pelo ingresso de recursos financeiros de convênios, desde
que comprovada a existência dos recursos, mediante ato próprio do poder executivo.
III - A Lei orçamentária para 2022 poderá autorizar o Executivo Municipal e Legislativo a efetuar, por Decreto, transposição, remanejamento
ou transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para outro, desde que dentro de cada projeto,
atividade ou operações especiais, (artigo 167, VI da CF).
Art. 32 A apuração do excesso de arrecadação para fins de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais será considerada por
fonte de recurso em cada unidade gestora.
Art. 33 Durante a execução orçamentária de 2022 o Executivo Municipal, autorizado por Lei, poderá incluir novos projetos ou atividades no
Orçamento das Unidades Gestoras, na forma de Crédito Especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício.
Art. 34 O Poder Executivo fica autorizado ao pagamento de precatórios cujos processos contenham certidão de trânsito em julgado com
vencimento durante o exercício de 2022.
Art. 35 Poderá o Poder Executivo, observado o disposto no art. 212 da Constituição Federal e caso tenha disponibilidade de recursos financeiros, concederem auxílio de transporte e bolsa de estudo aos alunos do Ensino Técnico e Superior, desde que devidamente regulamentado
em lei especifica.
Art. 36 O Poder Executivo, através do Fundo Municipal de Assistência Social, a conta de recursos fixados no orçamento, poderá efetuar a
aquisição e distribuição de cestas básicas, remédios, passagens, roupas, agasalhos, auxílio com materiais de construção para o programa
habitacional, auxílio funeral, auxílio maternidade e outros benefícios eventuais a pessoas carentes, políticas públicas de combate ao trabalho
infantil e profissionalização do Adolescente, quando assim recomendado pelo serviço de assistência social do município.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 37 O Orçamento-Programa terá sua execução centrada nos Órgãos e Unidades Orçamentárias, de acordo com a estrutura orçamentária
da Prefeitura Municipal.
Art. 38 Para que se caracterize da melhor forma possível às ações de Governo, na proposta orçamentária serão utilizadas as funções
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necessárias constantes da Funcional Programática.
Art. 39 Para que se caracterize da melhor forma possível a classificação da despesa dentro de cada unidade orçamentária, serão utilizados os
subprogramas constantes da Funcional Programática, com o objetivo de uma classificação mais precisa possível da despesa orçamentária.
Art. 40 Os projetos que farão parte da proposta orçamentária para o exercício 2022 serão os que foram previamente aprovados no plano
plurianual de investimentos em vigor, sendo um instrumento de programação para alcançar as metas administrativas e expandir a ação do
Governo Municipal.
Art. 41 As atividades que farão parte da proposta orçamentária para o exercício 2022 estarão voltadas para a manutenção das unidades
orçamentárias de acordo com a estrutura da Prefeitura Municipal, devendo ser realizadas de forma contínua e permanente, para viabilizar
as ações governamentais.
Art. 42 É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de Subvenções Sociais, contribuições
e auxílios ressalvados aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham
uma das seguintes condições:
I - sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, desporto, agricultura e esteja registrada no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS;
II - sejam vinculadas a organismos de natureza filantrópica, institucional, assistência social e Programa de Gestão Descentralizada - PGD;
III - atendam ao disposto no art. 204 da Constituição da República e ao disposto no art. 61 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
§ 1º Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, contribuições e auxílios à entidade privada sem fins lucrativos deverão apresentar declaração de funcionamento regular, emitida no exercício de 2022, por três autoridades locais e comprovantes de regularidade do
mandato de sua diretoria.
§ 2º Não poderá ser concedida subvenção social ou contribuição corrente a entidade que esteja em débito com relação a prestações de
contas decorrentes de sua responsabilidade e para com o Tesouro Público Municipal.
§ 3º As Subvenções Sociais previstos neste artigo ficam ainda condicionadas à prévia autorização legislativa.
Art. 43 É vedada a inclusão de dotações, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, a título de Contribuições Correntes ou Auxílios
para entidades privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos e desde que:
I - sejam voltadas para a prática de esportes e tradição;
II - sejam voltadas para o incentivo e a promoção de valores sócio-culturais e educacionais;
III - sejam vinculadas a atividades de defesa dos interesses da criança, do adolescente, do idoso e dos portadores de deficiências;
IV - sejam vinculadas à promoção do homem do campo;
V - sejam institucionalmente vinculadas a atividades de defesa de interesses comunitários.
§ 1º Poderá o Poder Executivo destinar recursos financeiros, para equipes e atletas individuais, para participação em competições oficiais;
§ 2º As Contribuições Correntes ou Auxílios previstos neste artigo ficam ainda condicionados à prévia autorização legislativa.
Art. 44 As compras e contratações de obras e serviços somente poderão ser realizadas havendo disponibilidade orçamentária e precedidas,
quando for o caso, do respectivo processo licitatório e termo de contrato, na forma Leis Federais 8.666/93 e 8.883/94 e legislação posterior.
Art. 45 O município de Palmeira/SC é optante pela semestralidade na publicação dos relatórios a que se refere os artigos 53 e 54 da Lei de
Responsabilidade Fiscal(LRF art 63, II, b,c).
Art. 46 O subsídio máximo dos Vereadores não poderá ultrapassar 20% do subisídio dos deputados estaduais.
Art. 47 O total da despesa do Poder Legislativo, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o limite apontado pelo inciso I, do art. 29-A da Constituição Federa e legislação posterior.
Parágrafo Único - Os gastos da Câmara Municipal com a folha de pagamento obedecerão, ainda, ao disposto no § 1º, do art. 29-A da Constituição Federal e legislação posterior.
Art. 48 A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "Caput" deste artigo.
Art. 49 Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2022, fica o Executivo
Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.
Art 50 Os eventuais saldos negativos apurados em decorrência, do disposto no artigo anterior serão ajustados após a sanção da Lei Orçamentária Anual, mediante a abertura de créditos adicionais suplementares, através de decreto do Poder Executivo, usando como fontes de
recursos o Superávit Financeiro do Exercício de 2021, Excesso ou provável excesso de arrecadação, a anulação de saldos de dotações não
comprometidas e a Reserva de Contingência, sem comprometer, neste caso, os recursos para atender os riscos fiscais previstos e a meta
de resultado primário.
Art. 51 Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivado por insuficiência de tesouraria.
Art. 52 Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subseq-ente, por ato do Chefe do Poder Executivo.
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Art. 53 O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus Órgãos da administração direta ou indireta para realização de obras ou serviços de competência do Município ou não, desde que apresente o interesse público.
Art. 54 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 55 Revogam-se as disposições em contrário.
Palmeira, 20 de outubro de 2021.
FERNANDA DE SOUZA CÓRDOVA
Prefeita Municipal
Certifico que o presente Decreto foi encaminhado para publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.
sc.gov.br) em observância ao disposto na Lei Orgânica Municipal c/c a Lei n.º 758/2017 e Decreto nº 1.359/17. Dou fé. Palmeira/SC, 20 de
outubro de 2021.

LEI ORDINÁRIA N. 889_2021_DISPÕE SOBRE O SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

Publicação Nº 3359748

LEI Nº. 889//2021
“Dispõe sobre o Serviço de Inspeção Municipal e os procedimentos para acesso ao Serviço de estabelecimentos que processam produtos de
origem animal e dá outras providências”.
FERNANDA DE SOUZA CÓRDOVA, Prefeita Municipal de Palmeira, Estado de Santa Catarina, diante de suas atribuições legais, conferidas
pela Lei Orgânica Municipal, após apreciação, votação e Aprovação da Câmara de Vereadores, promulga a seguinte Lei Ordinária:
Art. 1º - Esta Lei fixa normas de inspeção sanitária, no Município de, para o beneficiamento, produção, industrialização e a comercialização
de produtos de origem animal; do Serviço de Inspeção Municipal – SIM e dá outras providências.
Parágrafo único – Esta Lei está em conformidade às Leis Federais nº 7.889/1989 e nº 9.712/1998 e ao Decreto Federal nº 5.741/2006,
que constituiu e regulamentou o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária – SUASA e suas alterações; Código de Defesa do
Consumidor – Lei nº 8.078/1990; Legislações provenientes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA; Legislações
pertinentes do Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Trabalho, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO; e Normativas do Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense – CISAMA.
Art. 2º - A inspeção sanitária dos produtos de origem animal refere-se ao processo sistemático de acompanhamento, avaliação e controle
sanitário, compreendido da matéria-prima até a elaboração do produto final e será de responsabilidade da Prefeitura Municipal através da
Secretaria Municipal da Agricultura do Município de Palmeira.
Art. 3º – Caberá ao Serviço de Inspeção do Município de Palmeira, dentro de sua jurisdição, a responsabilidade das atividades de inspeção
sanitária e atenção a sanidade agropecuária.
§ 1º – A Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Palmeira atuará em parceria com os demais municípios através do CISAMA, em
cooperação técnica com o Estado de Santa Catarina e a União para facilitar o desenvolvimento de atividades relativas à inspeção sanitária,
em consonância ao SUASA.
§ 2º – O município poderá transferir ao Consórcio público a gestão, execução, coordenação e normatização do Serviço de Inspeção Municipal.
§ 3º – O Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense – CISAMA é o responsável pela adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção – SISBI de
municípios e pelos estabelecimentos que quiserem aderir ao Sistema.
Art. 4º - Estão sujeitos à inspeção prevista nesta lei:
I – Carnes e derivados;
II – Leite e derivados;
III – Produtos das abelhas e derivados;
IV – Ovos e derivados;
V – Pescado e derivados; e
VI – De produtos não comestíveis.
§ 1º – A inspeção sanitária se dará:
I - nos estabelecimentos destinados ao abate de animais, a carne e seus derivados, o pescado e seus derivados, os ovos e seus derivados,
o leite e seus derivados e os produtos de abelhas e seus derivados, comestíveis e não comestíveis, com adição ou não de produtos vegetais.
II - que recebem matérias-primas, produtos, subprodutos e derivados, de origem animal para beneficiamento ou industrialização, com o
objetivo de obtenção de alimentos bebidas para comercialização.
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§ 2º – O Serviço de Inspeção do Município de Palmeira poderá ser executado de forma permanente ou periódica:
I – A inspeção deve ser executada obrigatoriamente de forma permanente nos estabelecimentos durante o abate das diferentes espécies
animais. Entende-se por espécies animais de abate, os animais domésticos de produção, silvestres e exóticos criados em cativeiros ou provenientes de áreas de reserva legal e de manejo sustentável.
II – Nos demais estabelecimentos previstos nesta Lei a inspeção será executada de forma periódica. Os estabelecimentos com inspeção
periódica terão a frequência de execução de inspeção estabelecida, considerando o risco dos diferentes produtos e processos produtivos
envolvidos, o resultado da avaliação dos controles dos processos de produção e do desempenho de cada estabelecimento, em função da
implementação dos programas de autocontrole.
§ 3º – A inspeção sanitária é um serviço oficial, devendo ser executada médico veterinário funcionário público concursado e devidamente
habilitado para a área afim, do quadro da Secretaria de Agricultura do Município de Palmeira.
§ 4º – Os servidores públicos contratados ou designados para integrar a equipe responsável pela inspeção terão atribuições de fiscais e suas
funções estabelecidas na forma do regulamento desta lei, por Instruções Normativas/Instruções de Trabalho ou Resoluções do CISAMA e
da legislação Federal e Estadual vigentes, em consonância com as atribuições da categoria profissional estabelecidas pelos Conselhos de
Classe.
Art. 5º - Nos casos de vacância do cargo do médico veterinário efetivo, em caráter de emergência pelo risco à saúde pública pela falta de
responsável pelo serviço de inspeção, a Prefeitura Municipal Palmeira deverá contratar no período, Médico Veterinário para atender o serviço
de inspeção, por tempo não superior a doze (12) meses.
Parágrafo Único – A contratação será autorizada pelo Prefeito Municipal de Palmeira que fixará, a remuneração do contratado em nível
compatível com o mercado de trabalho e dentro do recurso orçamentário disponível.
Art. 6º – Para acesso ao Serviço de Inspeção Municipal – SIM o estabelecimento deverá apresentar toda a documentação exigida (requerimentos aos responsáveis solicitando registro no Serviço de Inspeção Municipal, e atender integralmente as demais documentações exigidas
pelo processo registro).
§ 1º – Deverá ser submetido à aprovação do SIM todo e qualquer projeto visando à construção, instalação, reforma ou ampliação do estabelecimento.
Art. 7º – As instalações do estabelecimento processador de produtos de origem animal obedecerão a preceitos mínimos de construção,
equipamentos e práticas de fabricação, e sua especificação será estabelecida pela regulamentação desta lei e Legislações Federais, Estadual
(de Santa Catarina) e do CISAMA.
Art. 8º – A matéria-prima, os animais, os produtos, os subprodutos deverão seguir padrões de sanidade e fabricação definidos em legislações
(regulamentos técnicos de identidade e qualidade, portarias, instruções normativas, manuais e normas federais, estaduais ou municipais).
Art. 9 – Todas as ações da inspeção sanitária serão executadas visando à segurança alimentar e a educação sanitária, buscando o comprometimento dos integrantes da cadeia produtiva agropecuária e da sociedade em geral, no cumprimento de normas e regulamentos
estabelecidos pelo Serviço de Inspeção, pelo CISAMA em consonância com a legislação vigente.
§ 1º - Para tanto, buscar-se-á a cooperação com as demais instâncias do SUASA, instituições públicas e privadas de ensino, pesquisa e
extensão.
§ 2º - O Serviço de Inspeção e o trabalho da Vigilância Sanitária serão desenvolvidos em sintonia, evitando-se superposições, paralelismos
e duplicidade.
Art. 10 - O Conselho de Inspeção de Produtos de Origem Animal – CIPOA constituído pelo CISAMA, poderá ser instância de discussão,
julgamento, sugestão e definição de assuntos ligados a execução dos serviços de inspeção e criação de regulamentos, normas, portarias e
outros.
Art. 11 - Os recursos financeiros necessários à implementação da presente Lei e do Serviço de Inspeção Municipal serão fornecidos pelas
verbas alocadas na Secretaria Municipal de Agricultura, constantes no Orçamento do Município e ou no contrato de rateio do CISAMA, da
cobrança de tarifas pelos serviços prestados junto aos estabelecimentos assistidos e de recursos das demais instâncias do SUASA.
Parágrafo único – Fica estabelecida pela presente lei a tabela de cobrança de tarifas pelos serviços de inspeção do Município de Palmeira.
As tarifas pelos serviços de inspeção municipal passam a vigorar de acordo com o anexo único da presente lei, podendo ser alterado por
Decreto do Executivo Municipal.
Art. 12 - Os casos omissos ou de dúvidas que surgirem na execução da presente Lei, bem como a sua regulamentação, serão resolvidos
através de publicações de Instruções Normativas, Instruções de Trabalho ou Resoluções do CISAMA ou do Município depois de debatido no
Conselho de Inspeção de Produtos de Origem Animal – CIPOA.
Art. 13 – As infrações às normas previstas nesta Lei serão apuradas em processo administrativo próprio, juntamente com as sanções e
penalidades, sem prejuízo da responsabilidade de natureza cível e penal cabível.
Art. 14 – Serão considerados responsáveis por infrações a serem descritas em decreto as pessoas físicas ou jurídicas de fornecedores de
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matérias-primas ou de produtos de origem animal, proprietários/locatários ou arrendatários de estabelecimentos registrados no Serviço de
Inspeção do Município de Palmeira, ou que expedirem ou transportarem matérias-primas ou produtos de origem animal.
Parágrafo único. A responsabilidade a que se refere o caput abrange as infrações cometidas por quaisquer empregados ou prepostos das
pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades industriais e comerciais de produtos de origem animal ou de matérias primas.
Art. 15 – Se houver evidência ou suspeita de que um produto de origem animal represente risco à saúde pública ou tenha sido alterado,
adulterado ou falsificado, o Serviço de Inspeção do Município de Palmeira deverá adotar isolada ou cumulativamente, as seguintes medidas
cautelares:
I – apreensão do produto;
II – suspensão provisória do processo de fabricação ou de suas etapas; e III – coleta de amostras do produto para realização de análises
laboratoriais.
§ 1º – Sempre que necessário, será determinada a revisão dos programas de autocontrole dos estabelecimentos.
§ 2º - A retomada do processo de fabricação ou a liberação do produto sob suspeita será autorizada caso o SIM constate a inexistência ou
a cessação da causa que motivou a adoção da medida cautelar.
§ 3º - O disposto no caput não afasta as competências de outros órgãos fiscalizadores, na forma da legislação.
Art. 16 – As penalidades a serem aplicadas terão natureza pecuniária ou consistirão em obrigação de fazer ou de não fazer, assegurados os
direitos à ampla defesa e ao contraditório.
Art. 17 – Sem prejuízo das responsabilidades civis e penais cabíveis, a infração ao disposto no Decreto ou em normas complementares
referentes aos produtos de origem animal, considerada a sua natureza e a sua gravidade, acarretará, isolada ou cumulativamente, as seguintes sanções:
I – advertência, quando o infrator for primário e não tiver agido com dolo ou má fé;
II – multa, nos casos não compreendidos no inciso I, tendo como valor máximo 43,82 UFM’s.
III – apreensão ou condenação das matérias primas e dos produtos de origem animal, quando não apresentarem condições higiênico sanitárias adequadas ao fim a que se destinam, ou forem adulterados;
IV – suspensão de atividade, quando causar risco ou ameaça de natureza higiênico sanitária ou quando causar embaraço à ação fiscalizadora;
V – interdição total ou parcial do estabelecimento, quando a infração consistir na adulteração ou na falsificação habitual do produto ou
quando se verificar, mediante inspeção técnica realizada pela autoridade competente, a inexistência de condições higiênico-sanitárias adequadas; e
VI – cassação de registro do estabelecimento.
§ 1º – A interdição poderá ser levantada após o atendimento das exigências que motivaram a sanção;
§ 2º – Se a interdição não for levantada nos termos da alínea anterior, decorridos seis meses será cancelado o respectivo registro.
Art. 18 – Para fins de aplicação da sanção de que trata o inciso IV do art. 17, caracterizam embaraço à ação fiscalizadora, sem prejuízo de
outras previsões desta lei, quando o infrator:
I – embaraçar a ação de servidor da Secretaria de Agricultura no exercício de suas funções, visando a dificultar, retardar, impedir, restringir
ou burlar os trabalhos de fiscalização;
II – desacatar, intimidar, ameaçar, agredir, tentar subornar servidor da Secretaria de Agricultura;
III – omitir elementos informativos sobre composição centesimal e tecnológica do processo de fabricação;
IV – simular a legalidade de matérias-primas, de ingredientes ou de produtos de origem desconhecida;
V – construir, ampliar ou reformar instalações sem a prévia aprovação do Serviço de Inspeção Municipal do município de Palmeira;
VI – utilizar, substituir, subtrair ou remover, total ou parcialmente, matéria-prima, produto, rótulo ou embalagem, apreendidos pelo SIM e
mantidos sob a guarda do estabelecimento;
VII – prestar ou apresentar informações, declarações ou documentos falsos ou inexatos perante o órgão fiscalizador, referente à quantidade,
à qualidade e à procedência das matérias-primas, dos ingredientes e dos produtos, ou cometer qualquer sonegação de informação que,
direta ou indiretamente, interesse ao SIM e ao consumidor;
VIII – fraudar documentos oficiais;
IX – fraudar registros sujeitos à verificação pelo SIM;
X – não cumprir os prazos estabelecidos em seus programas de autocontrole, bem como nos documentos expedidos ao SIM, em atendimento a planos de ação, fiscalizações, autuações, intimações ou notificações; ou
XII – não realizar o recolhimento de produtos que possam incorrer em risco à saúde ou aos interesses do consumidor.
Art. 19 - Para fins de aplicação da sanção de multa de que trata o inciso II do art.17, são consideradas:
I - infrações leves, a serem regulamentadas em decreto;
II - infrações moderadas, a serem regulamentadas em decreto;
III - infrações graves, a serem regulamentadas em decreto;
IV - infrações gravíssimas, a serem regulamentadas em decreto.
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§ 1º As infrações classificadas como leves, moderadas ou graves poderão receber graduação superior, nos casos em que a falta cometida
implicar risco à saúde ou aos interesses dos consumidores, ou, ainda, pelas sucessivas reincidências.
§ 2º Aos que cometerem outras infrações previstas em Decreto ou nas normas complementares, será aplicada multa no valor compreendido
entre cinco e cem por cento do valor máximo da multa, de acordo com a gravidade da falta e com as circunstâncias atenuantes e agravantes
previstas em decreto.
Art. 20. As multas não isentam o infrator da apreensão ou da inutilização do produto, da interdição total ou parcial de instalações, da suspensão de atividades, da cassação do registro do estabelecimento ou da ação criminal, quando tais medidas couberem.
Art. 21 - As multas previstas no artigo 17 poderão ser agravadas até o grau máximo (até 10 vezes o valor da multa anteriormente aplicada)
nos casos de: artifício, ardil, simulação, desacato, embaraço, ou resistência à ação fiscal, levando-se em conta, além das circunstancias
atenuantes ou agravantes, a situação econômico-financeira do infrator, os meios a seu alcance para cumprir a lei ou; o os casos em que o
volume da produção do infrator faça prever que a punição será ineficaz.
§ 1º – As multas a que se refere a presente lei serão aplicadas sem prejuízo de outras que, por lei, possam ser impostas por autoridades
de saúde pública ou policiais.
§ 2º – O documento de fiscalização com infração deve ser lavrado pelo médico veterinário responsável pelo Serviço de Inspeção Municipal.
Art. 22 – As penalidades serão impostas pelo SIM, cabendo recurso à estância julgadora na forma regulamentar, observados os princípios
do contraditório e da ampla defesa.
Art. 23 – Ficam revogadas as disposições em contrário a esta Lei, especialmente a Lei 442/2010.
Art. 24 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palmeira, 20 de outubro de 2021.
FERNANDA DE SOUZA CÓRDOVA
Prefeita Municipal
“ANEXO ÚNICO”
Tarifas do Serviço de Inspeção Municipal
Registro de Estabelecimentos e Produtos

DESCRIÇÃO

UNIDADE

VALOR

Registro no Serviço de Inspeção Municipal – SIM
Alteração de projeto aprovado
Suspensão das atividades por período determinado
Registro de Produtos
Alteração de razão social

UFM
UFM

1/2
1

UFM

1/2

UFM
UFM

1
1/2

Certifico que o presente Decreto foi encaminhado para publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.
sc.gov.br) em observância ao disposto na Lei Orgânica Municipal c/c a Lei n.º 758/2017 e Decreto nº 1.359/17. Dou fé. Palmeira/SC, 20 de
outubro de 2021.

LEI ORDINÁRIA N. 890_2021_DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO

Publicação Nº 3359757

LEI Nº. 890//2021
“Declara de Utilidade Pública para fins de desapropriação imóvel de propriedade de Lucia Trindade da Silva e de Ricardo Daniel da Silva.”
FERNANDA DE SOUZA CÓRDOVA, Prefeita Municipal de Palmeira, Estado de Santa Catarina, diante de suas atribuições legais, conferidas
pela Lei Orgânica Municipal, após apreciação, votação e Aprovação da Câmara de Vereadores, promulga a seguinte Lei Ordinária:
Art. 1°. Fica declarado de utilidade pública para fins de desapropriação, via amigável, o imóvel rural de propriedade da Srª. Lucia Trindade
da Silva e do Sr. Ricardo Daniel da Silva, situado no lugar denominado Mato Escuro, no Município de Palmeira, referente à área superficial
de 1.734,33m², parte integrante da área maior de 162.310,00m², registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Otacílio
Costa/SC, sob matrícula n°. 2.228.
Art. 2°. A área superficial de 1.734,33m², segundo levantamento planimétrico e memorial descritivo, os quais fazem parte integrante
da presente, está identificada pelos seguintes limites, divisas e confrontações: Inicia-se no marco M1 definido pelas coordenadas N:
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6.947.183,412m e E: 590.311,587 m, confrontando com ESTRADA MUNICIPAL, deste segue até o marco M2 definido pelas coordenadas
N: 6.947.170,917 m e E: 590.308,811 m, com azimute de 192°31'23" e distância de 12,80 m deste segue até o marco M3 definido pelas
coordenadas N: 6.947.142,104 m e E: 590.300,235 m, com azimute de 196°34'36" e distância de 30,06 m agora confrontando com LUCIA
TRINDADE DA SILVA, portadorado CPF de nr 014.552.359-46 e RICARDO DANIEL DA SILVA, portador do CPF de nr. 024.961.119-83 - Matrícula de nr. R-4/2.228 - Registro de Imóveis da Comarca de Otacilio Costa SC; deste segue até o marco M4 definido pelas coordenadas N:
6.947.164,974 m e E: 590.270,202 m, com azimute de 307°17'18" e distância de 37,75 m deste segue até o marco M5 definido pelas coordenadas N: 6.947.146,213 m e E: 590.251,440 m, com azimute de 225°00'05" e distância de 26,53 m agora confrontando com ESTRADA
MUNICIPAL - PALMEIRA/SC; deste segue até o marco M6 definido pelas coordenadas N: 6.947.171,852 m e E: 590.229,137 m, com azimute
de 318°58'49" e distância de 33,98 m agora confrontando com LUCIA TRINDADE DA SILVA, portadora do CPF de nr 014.552.359-46 e RICARDO DANIEL DA SILVA, portador do CPF de nr 024.961.119-83 - Matrícula de nr. R-4/2.228 - Registro de Imóveis da Comarca de Otacílio
Costa/SC; deste segue até o marco M1 definido pelas coordenadas N: 6.947.183,412 m e E: 590.311,587 m, com azimute de 82°01'07" e
distância de 83,26 m . O perímetro acima descrito encerra uma área de 0,1734 ha. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 51W, tendo como
datum horizontal o SIRGAS2000. Todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. Instrumentos
utilizados no levantamento - Estação Total NPL -322+ margem de erra 5” GPS Hiper II pós processado. L1/l2, precisão horizontal de 3mm
+0,5ppm em levantamento estático
Art. 3º A desapropriação de que trata a presente Lei é declarada de natureza urgente para efeito de emissão de posse em processo extrajudicial de desapropriação, desde logo autorizado, nos termos do Decreto-Lei nº 3.365/1941.
Art. 4°. A desapropriação objeto da presente lei terá por finalidade viabilizar a execução de uma estrada na localidade de Mato Escuro, com
o objetivo de ligar duas estradas municipais, desviando-se o fluxo de veículos que passam em frente ao Núcleo Municipal Professor Benicio,
bem como em frente ao Posto de Saúde, visando dar maior segurança e qualidade de vida aos alunos que frequentam o Núcleo Municipal,
bem como aos pacientes que utilizam o Posto de Saúde da localidade, buscando-se a melhora da qualidade de vida dos habitantes, ajustada,
a cada passo, com a evolução da cidade.
Art. 5°. A avaliação do imóvel desapropriado deverá ser realizada obrigatoriamente pela Comissão Especial de Avaliação de Bens Móveis e
Imóveis, nomeada através do Decreto nº 1.835, de 18 de outubro de 2021.
Art. 6°. As despesas decorrentes da presente lei, são oriundas de dotações orçamentárias específicas do orçamento vigente.
Art. 7°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palmeira, 20 de outubro de 2021.
FERNANDA DE SOUZA CÓRDOVA
Prefeita Municipal
Certifico que o presente Decreto foi encaminhado para publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.
sc.gov.br) em observância ao disposto na Lei Orgânica Municipal c/c a Lei n.º 758/2017 e Decreto nº 1.359/17. Dou fé. Palmeira/SC, 20 de
outubro de 2021.

PORTARIA N. 215_2021_ CONSTITUIÇÃO EQUIPE TÉCNICA MUNICIPAL PARA ELABORAÇÃO DO PLANO
DIRETOR

Publicação Nº 3359729

PORTARIA N.º 215 , DE 16 DE SETEMBRO DE 2021.
Dispõe sobre a constituição da Equipe Técnica Municipal (ETM) para elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Territorial do Município
de Palmeira e dá outras providências.
A Prefeita do Município de Palmeira, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE
Art. 1º Fica constituída Equipe Técnica Municipal para Elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Territorial do Município de Palmeira
composta pelos seguintes membros:
I – Simone Silveira Silva Melo - Secretária Municipal de Saúde – Colaborador I
II – Eliane Coelho de Souza – Secretária Municipal de Administração – Colaborador II
III – Adalci Salete Pereira – Secretária Municipal de Assistência, Promoção Social e Habitação – Colaborador III
IV – Francieli Souza de Cordova – Secretária de Indústria e Comércio – Colaborador IV
V – Silviane dos Santos – Colaborador Profissional V (Engenheiro Civil)
VI – Ana Teresa Goulart – Agente de Execução (Fiscal Tributário);
VII – Emerson Vieira Antunes - Colaborador Profissional VI (Procurador Jurídico)
Parágrafo único. A Equipe Técnica será responsável por prestar suporte técnico ao processo de Elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Territorial, e será coordenada pela Consultora de Engenharia, senhora Silviane dos Santos.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 19/08/2021.
Gabinete do Prefeito do Município de Palmeira Estado de Santa Catarina, em 16 de setembro de 2021.
FERNANDA DE SOUZA CÓRDOVA
Prefeita Municipal de Palmeira
Certifico que a presente Portaria foi encaminhada para publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.
sc.gov.br) em observância ao disposto na Lei Orgânica Municipal c/c a Lei n.º 758/2017. Dou fé. Palmeira/SC, 16 de setembro de 2021.
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Papanduva
Prefeitura
EXTRATO DE ATA Nº 068-2021 - KOHLER IMPLEMENTOS AG. EIRELI

Publicação Nº 3358329

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA
EXTRATO DE ATA Nº 068/2021
Objeto: Extrato de Ata referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 049/2021. Contratante: Prefeitura Municipal de Papanduva. Contratada:
KOHLER IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI. Valor total de R$ 34.450,00 (trinta e quatro mil e quatrocentos e cinquenta reais). Base legal:
Lei 8666/92. Papanduva, 21 de outubro de 2021 – LUIZ HENRIQUE SALIBA – PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE ATA Nº 069-2021 - WAR EQUIPAMENTOS DO BRASIL LTDA

Publicação Nº 3358327

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA
EXTRATO DE ATA Nº 069/2021
Objeto: Extrato de Ata referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 048/2021. Contratante: Prefeitura Municipal de Papanduva. Contratada: WAR
EQUIPAMENTOS DO BRASIL. Valor total de R$ 29.250,00 (vinte e nove mil e duzentos e cinquenta reais). Base legal: Lei 8666/92. Papanduva, 21 de Outubro de 2021 – LUIZ HENRIQUE SALIBA – PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE CANCELAMENTO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO - CRED. Nº 007 E 008/2019 - JACKSON KLUSKA

Publicação Nº 3358336

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA
EXTRATO DE CANCELAMENTO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CREDENCIAMENTO Nº 007 e 008/2019
Objeto: Extrato CANCELAMENTO de termo aditivo de prazo referente ao CREDENCIAMENTO nº 007 e 008/2019. Contratante: Prefeitura
Municipal de Papanduva. Contratada: JACKSON KLUSKA. Base legal: Lei 8666/92. Papanduva, 20 de outubro de 2021 – LUIZ HENRIQUE
SALIBA – PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PR E Nº 048-2021 - MINI VASSOURA

Publicação Nº 3358328

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021.
OBJETO: Aos vinte e um dias do mês de outubro de 2021, o Sr. LUIZ HENRIQUE SALIBA, Prefeito Municipal de Papanduva/SC, resolve
Homologar o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021- AQUISIÇÃO DE VASSOURA PARA MINI CARREGADEIRA NEW HOLLAND L215, empresa
vencedora do certame: WAR EQUIPAMENTOS DO BRASIL LTDA, valor total de R$ 29.250,00 (vinte e nove mil e duzentos e cinquenta reais).
Base legal: Lei n.º 10.520/ 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal nº 1783 de
31 de Maio de 2007, e demais legislação vigente e pertinente à matéria; Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos através de e-mail:
compras@papanduva.sc.gov.br e/ou diretamente na Sede da Prefeitura Municipal em dias úteis de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 12:00hs e
das 13:30 às 17:00hs, situada na Rua Sérgio Glevinski 134, fone (47) 3653-2166. Papanduva, 21 de outubro de 2021 - LUIZ HENRIQUE
SALIBA - PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PR E Nº 049-2021 - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Publicação Nº 3358330

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021.
OBJETO: Aos vinte e um dias do mês de outubro de 2021, o Sr. LUIZ HENRIQUE SALIBA, Prefeito Municipal de Papanduva/SC, resolve
Homologar o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021 – AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME:
KOHLER IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI, valor total de R$ 34.450,00 (trinta e quatro mil e quatrocentos e cinquenta reais). Base legal:
Lei n.º 10.520/ 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal nº 1783 de 31 de Maio
de 2007, e demais legislação vigente e pertinente à matéria; Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos através de e-mail: compras@
papanduva.sc.gov.br e/ou diretamente na Sede da Prefeitura Municipal em dias úteis de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 12:00hs e das 13:30 às
17:00hs, situada na Rua Sérgio Glevinski 134, fone (47) 3653-2166. Papanduva, 21 de outubro de 2021 - LUIZ HENRIQUE SALIBA - PREFEITO MUNICIPAL
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Publicação Nº 3358524

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA
EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO Nº 004/2021
Objeto: Extrato de termo de adesão a Chamada Pública nº 001/2019, referente ao credenciamento de empresas para realizar serviços de
REMOÇÃO, LIMPEZA E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS E MEIO FIO. Contratante: Prefeitura Municipal de Papanduva. Contratada: EVERSON
CHAMPOSKI. Papanduva, 20 de Outubro de 2021. Luiz Henrique Saliba – Prefeito Municipal.
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Câmara Municipal
ATA DA 51ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2021

Publicação Nº 3359346

ATA Nº 052/2021
ATA DA 51ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA,
REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2021 ÀS 19:00 HORAS
Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se na
Sede da Câmara Municipal de Papanduva, às 19h00min, na 51ª Sessão Ordinária, da 1ª
Sessão Legislativa, da 17ª Legislatura, os seguintes Vereadores: Alexandre Miguel
Grabovski, Cezar Augusto Bussularo dos Santos, Ernildo Selinke, Jacqueline
Tabalipa de Almeida Balena, Mariângela Silveira Senna, Marli Meireles Prestes de
Luca, Pedro Maidanchen Filho, Sandra Aparecida da Silva e Valdecir Vaneski
(Branco). Sob a Presidência do Vereador Cezar Augusto Bussularo dos Santos, foi
verificado o horário regimental e quorum legal, invocando a proteção de Deus e em
nome dos Poderes Constituídos, declarou aberta a presente Sessão. Na sequência, o
Senhor Presidente, solicitou a 1ª Secretária, Vereadora Sandra Silva para que efetuasse a
leitura da Ata n. 051/2021, sendo APROVADA por unanimidade. Em seguida, foram
lidos os demais expedientes sendo: Ofício oriundo da Paróquia São Sebastião de
Papanduva em atenção ao Ofício nº 0097/2021/GP/CMP; Indicação n° 0121/2021 de
iniciativa do vereador Valdecir Vaneski (Branco); Indicações n° 0122/2021 e n°
0123/2021 de iniciativa do vereador Pedro Maidanchen Filho; Indicação n° 0124/2021
de iniciativa da vereadora Jacqueline Balena; Convite oriundo do Governo do
Município de Papanduva. Após a leitura os expedientes foram devidamente
despachados pelo Presidente. Palavra Livre: O vereador Alexandre Grabovski relatou
que no ano passado foi informado que a empresa Master Agropecuária tinha um recurso
no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), deduzido do imposto de
renda, destinado as entidades para projetos sociais. Como em nosso município nenhuma
entidade tinha projeto, o recurso foi destinado a uma escola da cidade de Videira. Diante
disso, entrou em contato com a diretora da APAE de Papanduva e buscaram
informações junto a empresa de como proceder para receber a doação, sendo
repassadas as orientações, através de lives, pela responsável do Departamento de
Recursos Humanos da empresa e acompanhadas pela diretora da APAE. Na semana
passada, recebeu a notícia e o agradecimento da diretora porque havia conseguido
cadastrar a entidade no Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com
Deficiência (PRONAS/PCD) e através deste cadastro poderá participar do rateio das
empresas, que podem deduzir 1% (um por cento) do imposto de renda para o programa.
Explicou que fazer o cadastro não significa necessariamente que receberá o recurso, é
necessário que a entidade apresente um projeto e se os vereadores tiverem interesse,
poderão ajudar apresentando sugestões. Agradeceu a empresa Master pelas orientações
e parabenizou a diretora da APAE, Luzia Zemf que no decorrer deste ano acompanhou
todas as lives, onde foram repassadas as orientações e o seu empenho foi fundamental
nesse processo. Finalizando a sua palavra, registrou a sua homenagem pela passagem do
Dia do Professor. Em aparte, a vereadora Marli parabenizou o vereador Alexandre pela
sua atuação, sendo um orgulho para a bancada o que está fazendo pelo município.
Informou que no início do ano solicitou a um empresário do município recursos para
reforma e adaptação dos banheiros da APAE, que já deve estar em fase de conclusão. Se
tiver autorização divulgará o nome do empresário que custeou as despesas da reforma.
Registrou a sua gratidão sugerindo a elaboração de uma Moção de Parabenização. Na
oportunidade, parabenizou a todos os professores pela passagem do seu dia. Na
sequência, no uso da palavra, a vereadora Jacqueline justificou a indicação que
apresentou para serviços de cascalhamento na estrada da localidade de Guarani a dentro,
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na via que dá acesso a localidade de Coqueiros. Em seguida, parabenizou os nobres
colegas de profissão pelo Dia do Professor. Em aparte, a vereadora Mariângela registrou
sua homenagem a todos os professores. Em seguida, se pronunciaram os vereadores
Ernildo, Sandra Silva, Valdeci Vaneski (Branco), Pedro Maidanchen e Cezinha
parabenizando todos os professores pela passagem do seu dia. Na oportunidade o
vereador Branco registrou que no último domingo (10), foi comemorado o Dia Nacional
do Condutor de Ambulância, registrando a sua homenagem aos colegas de
profissão. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de
todos e encerrando esta, marcou a próxima Sessão para às 19h00min, do dia 19 de
outubro de 2021 na Sede da Câmara Municipal, em caráter ORDINÁRIO. Sala das
Sessões, em 14 de outubro de 2021.
CEZAR AUGUSTO BUSSULARO DOS SANTOS
Presidente
SANDRA APARECIDA DA SILVA
1ª Secretária
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Paraíso
Prefeitura
16° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°19-2021

Publicação Nº 3358418

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C5164B551356ABC40986B95B5DD84F9EEFDB20E9

16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PARAÍSO, Estado de Santa Catarina, pessoa juridica com direito público, com sede a Rua Alcides Zaznin, Nº
593, Centro, inscrito no CNPJ sob nº 80.912.009/0001-08, neste ato representado pela Prefeita Municipal , Srª Marlene Furlan Giacomini,
portadora do CPF sob nº 736.831.919-53
CONTRATADA: ABASTECEDORA PEPERI, com sede na rua Atilio Granzotto, s/nº, município de Paraíso/Estado de Santa Catarina, inscrita
no CNPJ sob o n° 04.429.594/0001-01, neste ato representado pela Srª Sirlei Meinerz Scheffler, inscrita no CPF sob o nº 023.897.769-22.
INSTRUMENTO VINCULANTE: CONTRATO N° 19/2021, Processo Licitatório Multientidades N° 12/2021, Pregão Presencial N° 02/2021.
OBJETO licitado: AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GRUPAMENTO
DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO/SC.
As PARTES tem entre si justo e avençado e celebra o presente Termo de Adidito de revisão tendo em vista o contido no Contrato Nº 19/2021,
decorrente do Pregão Presencial N° 02/2021, sujeitando-se as Normas da Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993, art 65, § 8º e suas
alterações legais aplicaveis, em diante as seguintes cláususlas:
CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo Adivito objetiva à revisão do valor dos combustiveis (Óleo S 500) tendo em vista que a prestação do serviços CONTRATADO é satisfátoria, justa e continua.
CLAUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
O presente Termo Adivito revisa o preço contratado do litro de combustivel (Óleo S 500) fornecido pela CONTRATANTE, sendo alterado o
preço estando devidamente justificado, resultado do reequilibrio financeiro, necessário a este CONTRATO em face do aumento do preço
nacional anuanciado e praticado pelo Governo Federal e Estatal Petrobrás S.A, a partir do dia 20 de outubro de 2021, a fim de manter o
equilíbrio económico - financeiro do contrato.
Item

UND

Descrição

Preço Atual

Variação Concedida

02

LT

ÓLEO S 500

R$ 4.729

R$ 0,31

Preço após a recomposição
R$ 5.039

Paraíso/SC, 20 de Outubro de 2021.
Marlene Furlan Gicomini
Prefeita Municipal de Paraiso/SC
CONTRATANTE

Sirlei Meinerz Scheffler
Abastecedora Peperi Ltda
CONTRATADA
Vanderson Ariel Filimberti
Procurador Geral do Municipio
OAB/SC nº 027541

619/2021 - ROBERTO C. LEÃO

Publicação Nº 3358196

PORTARIA Nº 619/2021
Arbitra e concede adiantamento para o servidor público municipal ROBERTO CARLOS LEÃO.
A Prefeita do Município de Paraíso (SC), Excelentíssima Senhora Marlene Furlan Giacomini, no uso das faculdades que lhe confere o Art. 64,
Incisos VI, VIII, XVIII e XLII, da Lei Orgânica do Município, em conformidade com a Lei nº 032/1993, de 20 de março de 1993, e considerando as demais atribuições elencadas na legislação em vigor, RESOLVE:
Art. 1º Arbitrar e conceder, ao agente público municipal Roberto Carlos Leão, Matrícula nº 1155-01, CPF nº 049.416.829-39, titular do cargo
de provimento efetivo de Motorista, designado Responsável pela equipe de motoristas e pelo controle da frota de veículos da Secretaria de
Saúde pela Portaria nº 532/2021, lotado na Secretaria de Saúde, do Município de Paraíso (SC), um adiantamento de recursos financeiros,
no valor de R$ 7.000,00 (Sete mil reais), para suprimento de despesas nos seguintes elementos:
I – 3.3.90.39.99.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – R$ 3.000,00 (Três mil reais) – Código Reduzido 176 – FMS; e,
II – 3.3.90.30.99.00.00.00 – Outros Materiais de Consumo – R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) – Código Reduzido 176 - FMS.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Município de Paraíso (SC), em 15 de outubro de 2021.
MARLENE FURLAN GIACOMINI
Prefeita Municipal
Eunice Adriana Bacin
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento
Certifico que esta Portaria foi Registrada e Publicada na forma da Lei.
Paraíso/SC, 15 de outubro de 2021.
Servidor(a) Responsável
Raimundo Ovídio Maldaner
Técnico em Atividades Administrativas
Matrícula nº 626 – Portaria nº 158/2002.

620/2021 - LAÉRCIO SCHEFFER

Publicação Nº 3358198

PORTARIA Nº 620/2021
Convoca o(a) empregado(a) público(a) LAÉRCIO SCHEFFER para desempenhar carga horária diferenciada, por período determinado.
A Prefeita do Município de Paraíso (SC), Excelentíssima Senhora Marlene Furlan Giacomini, no uso das faculdades que lhe confere o Art. 64,
Incisos VI, VIII, XVIII e XLII, da Lei Orgânica do Município, considerando o Ofício nº 098/2021, do Setor de Engenharia do Município; considerando o Parecer Jurídico nº 188/2021, do Procurador Geral do Município; considerando o Despacho da Prefeita Municipal e; considerando
o Parecer do Controle Interno, RESOLVE:
Art. 1º Convocar, o(a) empregado(a) público Sr. Laércio Scheffer, matrícula nº 1292-04, CPF nº 017.658.059-02, titular do emprego permanente no cargo de Engenheiro Civil, lotado(a) na Secretaria de Infraestrutura, do Município de Paraíso (SC), admitido com a carga horária
semanal de vinte (20) horas, para exercer a carga horária semanal de quarenta (40) horas, ou seja, oito (08) horas diárias.
Art. 2º Determinar que a execução das 08 horas diárias seja desempenhada no período de 18 de outubro de 2021 a 05 de novembro de
2021.
Art. 3º Determinar que o período trabalhado além de sua carga horária normal (20 horas/semanais) neste período, seja compensado com
folga e com acréscimo de 50% (cinquenta por cento), em datas a serem definidas entre a municipalidade e o servidor.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Município de Paraíso (SC), em 15 de outubro de 2021.
MARLENE FURLAN GIACOMINI
Prefeita Municipal
Eunice Adriana Bacin
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento
Certifico que esta Portaria foi Registrada e Publicada na forma da Lei.
Paraíso/SC, 15 de outubro de 2021.
Servidor(a) Responsável
Raimundo Ovídio Maldaner
Técnico em Atividades Administrativas
Matrícula nº 626 – Portaria nº 158/2002.

621/2021 - NERI S. DOS PASSOS

Publicação Nº 3358199

PORTARIA Nº 621/2021
Concede duas vírgula cinco (2,50) diária(s) a(o) servidor(a) NERI SILVA DOS PASSOS.
A Prefeita do Município de Paraíso (SC), Excelentíssima Senhora Marlene Furlan Giacomini, no uso das faculdades que lhe confere o Art.
64, Incisos VI, VIII, XVIII e XLII, da Lei Orgânica do Município,, de acordo com o disposto nos Art. 49, inciso I, e no Art. 50, ambos da Lei
Complementar Municipal nº 021/2020, de 01 de abril de 2020, nos termos da Lei Municipal nº 972, de 21 de junho de 2006, combinado
com o que consta do Anexo I, do Decreto Municipal nº 2.011, de 05 de junho de 2018, RESOLVE:
Art. 1º Conceder duas vírgula cinco (2,50) diária(s) ao(a) servidor(a) público(a) municipal Neri Silva dos Passos, CPF nº 736.636.979-91,
Matrícula nº 1214-01, titular do cargo de provimento efetivo de Motorista, lotado na Secretaria de Saúde, do Município de Paraíso (SC), no
valor de R$ 856,58 (Oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), em razão de viagem a Florianópolis (SC), a serviço,
no período de 18 a 20 de outubro de 2021, conforme Requisição de Diárias, em anexo.
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Art. 2º As despesas decorrentes desta portaria correrão por conta dotação orçamentária específica consignada em favor do Elemento de
Despesa de código 3.3.90.14.14.00.00.00 (Código Reduzido 176) – Fundo Municipal de Saúde – Município de Paraíso (SC).
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Município de Paraíso (SC), em 15 de outubro de 2021.
MARLENE FURLAN GIACOMINI
Prefeita Municipal
Eunice Adriana Bacin
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento
Certifico que esta Portaria foi Registrada e Publicada na forma da Lei.
Paraíso/SC, 15 de outubro de 2021.
Servidor(a) Responsável
Raimundo Ovídio Maldaner
Técnico em Atividades Administrativas
Matrícula nº 626 – Portaria nº 158/2002.

622/2021 - MARCIA SCAIN

Publicação Nº 3358201

PORTARIA Nº 622/2021
Prorroga a alteração da carga horária carga horária semanal do(a) servidor(a) público(a) MÁRCIA BEATRIZ STEIN SCAIN.
A Prefeita do Município de Paraíso (SC), Excelentíssima Senhora Marlene Furlan Giacomini, no uso das faculdades que lhe confere o Art. 64,
Incisos VI, VIII, XVIII e XLII, da Lei Orgânica do Município, de acordo com o Art. 17, § 4º, inciso II, da Lei Complementar nº 021/2020, de
07 de julho de 2020, e considerando solicitação com autorização apresentada, RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar a alteração da carga horária carga horária semanal, do(a) servidor(a) Márcia Beatriz Stein Scain, concedida nos termos da
Portaria nº 578/2021, matrícula nº 2036-05, CPF nº 025.404.319-41, ocupante do cargo público de provimento temporário de Professor II,
lotado(a) na Secretaria de Educação e Cultura, do Município de Paraíso (SC), a qual passou a exercer a carga horária semanal de quarenta
(40) horas, e com o vencimento básico, as vantagens adicionais e as obrigações previstas em Lei.
Art. 2º Determinar que a prorrogação dê-se no período compreendido entre 13 de outubro de 2021 e 20 de dezembro de 2021, para exercer
a docência na Educação Infantil para substituição da servidora Patrícia Zanin Antunes Carneiro, legalmente afastada no período nos termos
da Portaria nº 607/2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 13 de outubro de 2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Município de Paraíso (SC), em 15 de outubro de 2021.
MARLENE FURLAN GIACOMINI
Prefeita Municipal
Eunice Adriana Bacin
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento
Certifico que esta Portaria foi Registrada e Publicada na forma da Lei.
Paraíso/SC, 15 de outubro de 2021.
Servidor(a) Responsável
Raimundo Ovídio Maldaner
Técnico em Atividades Administrativas
Matrícula nº 626 – Portaria nº 158/2002.

623/2021 - GARIELLA KONZEN

Publicação Nº 3358204

PORTARIA Nº 623/2021
Prorroga a alteração da carga horária carga horária semanal do(a) servidor(a) público(a) GABRIELLA THAINÁ KONZEN.
A Prefeita do Município de Paraíso (SC), Excelentíssima Senhora Marlene Furlan Giacomini, no uso das faculdades que lhe confere o Art. 64,
Incisos VI, VIII, XVIII e XLII, da Lei Orgânica do Município, de acordo com o Art. 17, § 4º, inciso II, da Lei Complementar nº 021/2020, de
07 de julho de 2020, e considerando solicitação com autorização apresentada, RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar a alteração da carga horária carga horária semanal, do(a) servidor(a) Gabriella Thainá Konzen, concedida nos termos da
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Portaria nº 579/2021, matrícula nº 2026-05, CPF nº 070.724.839-69, ocupante do cargo público de provimento temporário de Professor II,
lotado(a) na Secretaria de Educação e Cultura, do Município de Paraíso (SC), a qual passou a exercer a carga horária semanal de quarenta
(40) horas, e com o vencimento básico, as vantagens adicionais e as obrigações previstas em Lei.
Art. 2º Determinar que a prorrogação dê-se no período compreendido entre 13 de outubro de 2021 e 20 de dezembro de 2021, para exercer
a docência na Educação Infantil, para substituição da servidora Patrícia Zanin Antunes Carneiro, legalmente afastada no período nos termos
da Portaria nº 607/2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 13 de outubro de 2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Município de Paraíso (SC), em 15 de outubro de 2021.
MARLENE FURLAN GIACOMINI
Prefeita Municipal
Eunice Adriana Bacin
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento
Certifico que esta Portaria foi Registrada e Publicada na forma da Lei.
Paraíso/SC, 15 de outubro de 2021.
Servidor(a) Responsável
Raimundo Ovídio Maldaner
Técnico em Atividades Administrativas
Matrícula nº 626 – Portaria nº 158/2002.

624/2021 - ILSE HELFENSTELLER

Publicação Nº 3358209

PORTARIA Nº 624/2021
Prorroga o período contratual do(a) servidor(a) ILSE DALILA HELFENSTELLER.
A Prefeita do Município de Paraíso (SC), Excelentíssima Senhora Marlene Furlan Giacomini, no uso das faculdades que lhe confere o Art.
64, Incisos VI, VIII, XVIII e XLII, da Lei Orgânica do Município, de acordo com o disposto no Art. 30, da Lei Municipal nº 532/2001, de
26 de abril de 2001, combinado com o que consta dos Arts. 2º, 3º e 4º, da Lei Complementar nº 003/2017, de 07 de abril de 2017, e em
conformidade com a Ata de Análise Final de 09 de abril de 2021, que validou o resultado do Processo Seletivo Simplificado nº 007/2021,
de 06 de abril de 2021, RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar o período contratual do(a) servidor(a) Ilse Dalila Helfensteller, com matrícula nº 2043-01, CPF nº 265.421.611-04, admitida
para o cargo público de provimento temporário de Servente, nos termos da Portaria Nº 309/2021, lotado(a) na Secretaria de Assistência
Social, do Município de Paraíso (SC), com a carga horária semanal de quarenta (40) horas, e com o vencimento básico, as vantagens adicionais e as obrigações previstas em Lei.
Art. 2º Determinar que a prorrogação dê-se no período compreendido entre 16 de outubro de 2021 e 15 de abril de 2022 (Preenchimento
de vaga aberta pela exoneração de titular do cargo (Portaria nº 222/2021)).
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Município de Paraíso (SC), em 15 de outubro de 2021.
MARLENE FURLAN GIACOMINI
Prefeita Municipal
Eunice Adriana Bacin
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento
Certifico que esta Portaria foi Registrada e Publicada na forma da Lei.
Paraíso/SC, 15 de outubro de 2021.
Servidor(a) Responsável
Raimundo Ovídio Maldaner
Técnico em Atividades Administrativas
Matrícula nº 626 – Portaria nº 158/2002.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

625/2021 - GILBERTO LEÃO

Página 1361

Publicação Nº 3358211

PORTARIA Nº 625/2021
Admite GILBERTO LEÃO para o cargo público de provimento temporário de Motorista.
A Prefeita do Município de Paraíso (SC), Excelentíssima Senhora Marlene Furlan Giacomini, no uso das faculdades que lhe confere o Art. 64,
Incisos VI, VIII, XVIII e XLII, da Lei Orgânica do Município, de acordo com o disposto no Art. 25, da Lei Municipal nº 531/2001, de 26 de
abril de 2001, combinado com o que consta dos Arts. 2º, 3º e 4º, da Lei Complementar nº 003/2017, de 07 de abril de 2017, combinado
com a Ata de Análise Final do Processo Seletivo Emergencial nº 014/2021, RESOLVE:
Art. 1º Admitir o(a) senhor(a) Gilberto Leão, com matrícula nº 2016-02, nascido(a) em 10 de outubro de 1984, RG nº 1110077748 (SSP/
RS), CPF nº 024.207.900-81, para o cargo público de provimento temporário de Motorista, lotado(a) na Secretaria de Infraestrutura, do
Município de Paraíso (SC), com a carga horária semanal de quarenta (40) horas, e com o vencimento básico, as vantagens adicionais e as
obrigações previstas em Lei.
Art. 2º Determinar que a admissão temporária dê-se pelo prazo de doze meses (Lei 003/2017, Art. 2º, Inciso VIII), no período compreendido entre 18 de outubro de 2021 e 17 de outubro de 2022, para suprir aumento transitório e inesperado de serviços públicos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Município de Paraíso (SC), em 18 de outubro de 2021.
MARLENE FURLAN GIACOMINI
Prefeita Municipal
Eunice Adriana Bacin
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento
Certifico que esta Portaria foi Registrada e Publicada na forma da Lei.
Paraíso/SC, 18 de outubro de 2021.
Servidor(a) Responsável
Raimundo Ovídio Maldaner
Técnico em Atividades Administrativas
Matrícula nº 626 – Portaria nº 158/2002.

626/2021 - COMISSÃO PROCESSO SELETIVO 02/2021

Publicação Nº 3358213

PORTARIA Nº 626/2021
“Designa a Comissão Organizadora do Processo Seletivo nº 02/2020, para Cargo Público Temporário, e dá outras providências.”
A Prefeita do Município de Paraíso (SC), Excelentíssima Senhora Marlene Furlan Giacomini, no uso das faculdades que lhe confere o Artigo
64, Incisos VI, VIII e XLII, da Lei Orgânica do Município, e demais legislação em vigor, RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores públicos municipais, Raimundo Ovídio Maldaner, matrícula nº 626-02, CPF nº 430.158.089-15, Liziane Frantz,
matrícula nº 1326-02, CPF nº 058.702.629-41 e Patrícia Biazzi, matrícula nº 625-02, CPF nº 037.588.449-16, para, sob a Presidência do
primeiro, constituírem a Comissão Organizadora Processo Seletivo nº 02/2021, para admissão de pessoal para Cargo(s) Público(s) Temporário(s), do Município de Paraíso (SC), com a atribuição de auxiliar a Administração Municipal na organização, coordenação e fiscalização
dos atos e procedimentos decorrentes dos respectivos editais.
Art. 2º À Comissão compete, especificamente, acompanhar e fiscalizar a publicação dos atos relacionados aos certames em curso, o processo de inscrição e a realização das provas.
Art. 3º Em razão do cumprimento das atribuições e competências decorrentes desta Portaria, a Comissão poderá praticar os atos necessários e requisitar a disponibilização de recursos humanos, financeiros, materiais, além de equipamentos e instalações à conta do orçamento
municipal vigente.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Município de Paraíso (SC), em 18 de outubro de 2021.
MARLENE FURLAN GIACOMINI
Prefeita Municipal
Eunice Adriana Bacin
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento
Certifico que esta Portaria foi Registrada e Publicada na forma da Lei.
Paraíso/SC, 18 de outuro de 2021.
Servidor(a) Responsável
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Raimundo Ovídio Maldaner
Técnico em Atividades Administrativas
Matrícula nº 626 – Portaria nº 158/2002.

627/2021 - VERA L. KNOB

Publicação Nº 3358216

PORTARIA Nº 627/2021
Concede Licença Prêmio por Assiduidade e Responsabilidade para o(a) servidor(a) público(a) municipal VERA LÚCIA KNOB.
A Prefeita do Município de Paraíso (SC), Excelentíssima Senhora Marlene Furlan Giacomini, no uso das faculdades que lhe confere o Art. 64,
Incisos VI, VIII, XVIII e XLII, da Lei Orgânica do Município, de acordo com o Art. 77, da Lei Complementar Municipal nº 021/2020, de 07
de julho de 2020, em vigor a partir do dia 01 de agosto de 2020, e considerando os termos do Processo Administrativo Digital nº 282/2021,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder mais trinta (30) dias de Licença Prêmio por Assiduidade e Responsabilidade, com os direitos e as vantagens asseguradas
por Lei, para o(a) servidor(a) público(a) municipal Vera Lúcia Knob, admitida em 25 de fevereiro de 2002, Matrícula nº 580-02, CPF nº
025.815.659-77, titular do cargo de provimento efetivo de Servente, lotado(a) na Secretaria de Assistência Social, do Município de Paraíso
(SC), relativa ao período aquisitivo compreendido entre 25/02/2012 a 24/02/2017, do qual possui saldo de sessenta (60) dias a usufruir.
Art. 2º A Licença Prêmio por Assiduidade e Responsabilidade será usufruída em meio período de expediente (por 60 dias), no turno vespertino, entre 18 de outubro de 2021 e 16 de dezembro de 2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Município de Paraíso (SC), em 18 de outubro de 2021.
MARLENE FURLAN GIACOMINI
Prefeita Municipal
Eunice Adriana Bacin
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento
Certifico que esta Portaria foi Registrada e Publicada na forma da Lei.
Paraíso(SC), 18 de outubro de 2021.
Servidor(a) Responsável
Raimundo Ovídio Maldaner
Técnico em Atividades Administrativas
Matrícula nº 626 – Portaria nº 158/2002.

628/2021 - EZILHA ESPIRITO SANTO

Publicação Nº 3358219

PORTARIA Nº 628/2021
Prorroga os efeitos da Portaria nº 460/2018 que concedeu Licença Para Tratamento de Saúde o(a) servidor(a) público(a) EZILHA ESPIRITO
SANTO.
A Prefeita do Município de Paraíso (SC), Excelentíssima Senhora Marlene Furlan Giacomini, no uso das faculdades que lhe confere o Art.
64, Incisos VI, VIII, XVIII e XLII, da Lei Orgânica do Município, combinado com o § 1º, do Art. 70, da Lei Complementar Municipal nº 021,
de 07 de julho de 2020, e considerando o disposto no documento protocolado em anexo ao Processo Administrativo Digital nº 290/2021,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, em mais cento e oitenta dias (180) dias, a Licença Para Tratamento de Saúde, de que já usufrui desde 09/10/2018, do(a)
servidor(a) publico(a) municipal Ezilha Maria Espírito Santo, matrícula nº 639-01, CPF nº 039.623.769-09, ocupante do emprego público
permanente de Agente Comunitário de Saúde, lotado(a) na Secretaria de Saúde, do Município de Paraíso (SC), de 20 de outubro de 2021
até 19 de abril de 2022, conforme atestado médico datado em 18 de outubro de2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Município de Paraíso (SC), em 19 de outubro de 2021.
MARLENE FURLAN GIACOMINI
Prefeita Municipal
Eunice Adriana Bacin
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento
Certifico que esta Portaria foi Registrada e Publicada na forma da Lei.
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Paraíso/SC, 19 de outubro de 2021.
Servidor(a) Responsável
Raimundo Ovídio Maldaner
Técnico em Atividades Administrativas
Matrícula nº 626 – Portaria nº 158/2002.

629/2021 - CLEIDIMAR A. PILLA

Publicação Nº 3358222

PORTARIA Nº 629/2021
Concede Abono Pecuniário de férias para o(a) servidor(a) público(a) efetivo(a) CLEIDIMAR AURÉLIO PILLA.
A Prefeita do Município de Paraíso (SC), Excelentíssima Senhora Marlene Furlan Giacomini, no uso das faculdades que lhe confere o Art.
64, Incisos VI, VIII, XVIII e XLII, da Lei Orgânica do Município, de acordo com o Art. 63, da Lei Complementar Municipal nº 021, de 07 de
julho de 2020, em vigor a partir de 01 de agosto de 2021, aplicado o disposto no Art. 65, § 1º, do mesmo instituto legal, e considerando o
Processo Administrativo Digital nº 275/2021, RESOLVE:
Art. 1º Conceder dez (10) dias de férias, CONVERTIDOS EM ABONO PECUNIÁRIO, com os direitos e as vantagens asseguradas por Lei, ao(a)
servidor(a) público(a) municipal Cleidimar Aurélio Pilla, CPF sob Nº 031.874.189-02, servidor(a) público(a) titular do cargo de provimento
efetivo de Motorista, matrícula Nº 745-01, admitido(a) em 16 de fevereiro de 2004, com lotação na Secretaria de Saúde, do Município de
Paraíso (SC), calculados no mês de outubro de 2021, relativa ao período aquisitivo compreendido entre 16 de fevereiro de 2020 e 15 de
fevereiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Município de Paraíso (SC), em 19 outubro de 2021.
MARLENE FURLAN GIACOMINI
Prefeita Municipal
Eunice Adriana Bacin
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento
Certifico que esta Portaria foi Registrada e Publicada na forma da Lei.
Paraíso/SC, 19 de outubro de 2021.
Servidor(a) Responsável
Raimundo Ovídio Maldaner
Técnico em Atividades Administrativas
Matrícula nº 626 – Portaria nº 158/2002.
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AVISO DE LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE N° 15/2021

Publicação Nº 3359375

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 824ABCCD20A81EBC73735970719B70CB0C203E54

MUNICÍPIO DE PARAÍSO
Compras e Contratos
Aviso de Licitação

Pág

1 / 1

Ano - Minuta - Licitação: 2021 Número - Minuta - Licitação: 77 Entidade - Processo Administrativo Minuta - Licitação: 2176 Aviso de Licitação(1618) - Sequência: 1

AVISO DE LICITAÇÃO

Inexigibilidade - 15/2021

Processo Administrativo: 77/2021
AVISO DE LICITAÇÃO
A comissão de Licitação da MUNICÍPIO DE PARAÍSO, nomeada pelo(a) Decreto - 2470/2021, no exercício de suas atribuições, torna público
para conhecimento dos interessados que se realizará no dia 20 de outubro de 2021, ás horas, na PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, Rua
Alcides Zanin, Nº 593, Centro - Paraíso/SC, a reunião de recebimento e abertura das propostas, conforme determina o Edital de Licitações nº. 15/2021,
na modalidade de Inexigibilidade.
Informamos ainda que se encontra disponível o edital em sua integra nos meios de comunicação conforme o que determina a Lei 8.666/93.
Finalidade:
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA COMEMORAR O DIA NACIONAL DA LEITURA, O DIA DAS CRIANÇAS E O DIA DO LIVRO NO MÊS
DE OUTUBRO, O PROJETO ALMEJA PROMOVER O ACESSO DA ARTE E DA LEITURA PARA TODOS OS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, DA
EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PARAISO/SC.

Paraíso - SC,20 de outubro de 2021
CLADES DIESEL KONZEN
Presidente

IPM Sistemas Ltda
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE N° 15/2021

Publicação Nº 3359447

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E0BDE414CF1173D8CC94350333D4AFB9531FB584

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

Compras e Contratos
Termo Homologação - Termo de Homologação- Paraíso

Pág

1 / 1

Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 2176 Ano - Minuta - Licitação: 2021 Número Minuta - Licitação: 77 codigoCliente: 2176 anoMinuta: 2021 cotaCredenciamento: Não

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Inexigibilidade
Para Aquisição de Bens
15/2021
Processo Administrativo: 77/2021

Ao Sr(a). tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada pela Decreto nº 2470/2021.
Homologo
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Inexigibilidade nº. 15/2021, o(s) participante(s):

113840 - TEREZINHA OSMARI BAGATINI 82484538997
Item Produto
1
LIVROS DE LITERATURA LIVRO: DANIELA E A FESTA
DE ANIVERSÁRIO
2
LIVROS DE LITERATURA LIVRO: AS FÉRIAS DE
MARINA
3
LIVRO DE LITERATURA LIVRO CACILDA E BRUNILDA
4
LIVRO DE LITERATURA LIVRO ESTRELA ESTELA
5
LIVRO DE LITERATURA BEM TE VITOR
6
LIVRO DE LITERATURA BELINHA E O
PRINCEPEZINHO
7
LIVRO DE LITERATURA DANIELA E OS OLHOS DA
INTELIGÊNCIA
8
LIVRO DE LITERATURA LUCIO PÉ DE VENTO AVANTE
9
LIVRO DE LITERATURA EXURRENTE
10 LIVRO DE LITERATURA ANJO RUSSO
11 LIVRO DE LITERATURA EFEITO ESPELHO
12 LIVRO DE LITERATURA O FANTASMA E O LIXO
13 LIVRO DE LITERATURA DUDA E SEUS AMIGOS
14 LIVRO DE LITERATURA AS COISAS QUE BALTAZAR
INVENTA
15 LIVRO DE LITERATURA POESIAS DE BALTAZAR
16 LIVRO DE LITERATURA O GIGANTE DANÇARINO
17 LIVRO DE LITERATURA PEQUENOS VALENTES
18 LIVRO DE LITERATURA MEIDIN E FLÁVIO VIRAM
HERÓIS
19 LIVRO DE LITERATURA O MENINO E O MÁGICO
TRAPALHÃO
20 LIVRO DE LITERATURA OLHA ALI A LUA CAIU LÁ DO
CÉU
21 LIVRO DE LITERATURA DEZ FABULAS FABULOSAS
22 LIVRO DE LITERATURA SERÁ UMA VEZ

Unidade
UNIDADE

Marca

Qtde
50

Valor Unitário
R$29,00

Valor Total
R$1.450,00

UNIDADE

25

R$15,00

R$375,00

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE

25
25
25
25

R$15,00
R$15,00
R$15,00
R$15,00

R$375,00
R$375,00
R$375,00
R$375,00

UNIDADE

25

R$25,00

R$625,00

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE

160
25
25
25
20
50
25

R$29,00
R$35,00
R$35,00
R$35,00
R$12,00
R$29,00
R$29,00

R$4.640,00
R$875,00
R$875,00
R$875,00
R$240,00
R$1.450,00
R$725,00

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE

25
160
25
25

R$25,00
R$29,00
R$15,00
R$15,00

R$625,00
R$4.640,00
R$375,00
R$375,00

UNIDADE

25

R$15,00

R$375,00

UNIDADE

25

R$12,00

R$300,00

160
R$32,00
160
R$32,00
Total do Fornecedor:

R$5.120,00
R$5.120,00
R$30.560,00

UNIDADE
UNIDADE

Paraíso, 20 de outubro de 2021.
___________________________________
MARLENE FURLAN GIACOMINI
Prefeita Municipal
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2021

Publicação Nº 3360087

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 46D4BE1F3097FE988D2FCEB34B8E8141F4B9866C

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

Compras e Contratos
Termo Homologação - Termo de Homologação- Paraíso

Pág

1 / 1

Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 2176 Ano - Minuta - Licitação: 2021 Número Minuta - Licitação: 75 codigoCliente: 2176 anoMinuta: 2021 cotaCredenciamento: Não

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial
Para Aquisição de Bens
40/2021
Processo Administrativo: 75/2021

Ao Sr(a). tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada pela Decreto nº 2392/2021.
Homologo
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Pregão Presencial nº. 40/2021, o(s)
participante(s):

26379 - IRMAOS SCHEFFLER LTDA
Item Produto
1
MATERIAL MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/4 1
TRAMA.COM GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA
DE ENTREGA E INSTALADA.
2
MATERIAL MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/4 2 TRAMAS.
COM GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA E INSTALADA.&nbsp;
3
MATERIAL MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/8 1
TRAMA.COM GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA
DE ENTREGA E INSTALADA.&nbsp;
4
MATERIAL MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/8 2
TRAMASCOM GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA E INSTALADA.&nbsp;
5
MATERIAL MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/2 1
TRAMA.COM GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA
DE ENTREGA E INSTALADA.&nbsp;
6
MATERIAL MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/2 2
TRAMASCOM GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA E INSTALADA.&nbsp;
7
MATERIAL MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/2 4
TRAMAS.COM GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA E INSTALADA.&nbsp;
8
MATERIAL MANGUEIRA HIDRÁULICA 5/8 1
TRAMA.COM GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA
DE ENTREGA E INSTALADA.&nbsp;
9
MATERIAL MANGUEIRA HIDRÁULICA&nbsp; 5/8 2
TRAMAS.COM GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA E INSTALADA.&nbsp;
10 MATERIAL MANGUEIRA HIDRÁULICA 5/8 4
TRAMAS.COM GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA E INSTALADA.&nbsp;
11 MATERIAL MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/4 2
TRAMAS.COM GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA E INSTALADA.&nbsp;
12 MATERIAL MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/4 4
TRAMAS.COM GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA E INSTALADA.&nbsp;
13 MATERIAL MANGUEIRA HIDRÁULICA 1''2
TRAMAS.COM GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA E INSTALADA.&nbsp;
14 MATERIAL MANGUEIRA HIDRÁULICA 1''4
TRAMAS.COM GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA E INSTALADA.&nbsp;

Unidade
METRO

Marca
AFLEX

Qtde
50

Valor Unitário
R$23,00

Valor Total
R$1.150,00

METRO

AFLEX

50

R$25,00

R$1.250,00

METRO

AFLEX

50

R$32,00

R$1.600,00

METRO

AFLEX

100

R$37,00

R$3.700,00

METRO

AFLEX

50

R$35,00

R$1.750,00

METRO

AFLEX

100

R$45,00

R$4.500,00

METRO

AFLEX

100

R$137,00

R$13.700,00

METRO

AFLEX

50

R$48,00

R$2.400,00

METRO

AFLEX

100

R$51,00

R$5.100,00

METRO

AFLEX

100

R$144,00

R$14.400,00

METRO

AFLEX

50

R$64,00

R$3.200,00

METRO

AFLEX

50

R$162,00

R$8.100,00

METRO

AFLEX

30

R$88,00

R$2.640,00

METRO

AFLEX

30

R$167,00

R$5.010,00

Total do Fornecedor:

R$68.500,00

Paraíso, 21 de outubro de 2021.
___________________________________
MARLENE FURLAN GIACOMINI
Prefeita Municipal
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Publicação Nº 3359722
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E7D4A8828A12C723A0AB82B98812A403C6D4258A

Contrato Nº : 66/2021
Contratante : MUNICÍPIO DE PARAÍSO
Contratada : TEREZINHA OSMARI BAGATINI 82484538997
Licitação : Inexigibilidade 15/2021
Objeto : AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA COMEMORAR O DIA NACIONAL DA LEITURA, O DIA DAS CRIANÇAS E O DIA DO LIVRO NO MÊS
DE OUTUBRO, O PROJETO ALMEJA PROMOVER O ACESSO DA ARTE E DA LEITURA PARA TODOS OS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, DA
EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PARAISO/SC.
Vigência : Início: 20/10/2021 Término: 31/12/2021
Assinatura : 20/10/2021
Valor R$ : 30.560,00 (Trinta Mil e Quinhentos e Sessenta Reais )
Dotação : 54 - 05.002.2015.3339030460000000000.01190019
Dotação : 54 - 05.002.2015.3339032010000000000.01190019
Dotação : 60 - 05.002.2017.3339030460000000000.01190019
Dotação : 60 - 05.002.2017.3339032010000000000.01190019
Dotação : 261 - 05.001.2011.3339030460000000000.01190019
Dotação : 261 - 05.001.2011.3339032010000000000.01190019
FISCAL: GILCI KRUMMENAUER MORESCO
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Passo de Torres
Prefeitura
EXTRATO CONTRATO 093/2021

Publicação Nº 3358563
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 22B8512B873F42C716D6F1B4AECF0E8935D79DA5

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES
EXTRATO CONTRATUAL
----------------------------------------------------------------------------Contrato Nº..: 093/2021
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES
Contratada...: LITORAL SUL PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELI
Valor ............ : 18.750,00 (dezoito mil setecentos e cinq-enta reais)
Vigência ....... : Início: 20/10/2021 Término: 30/11/2021
Licitação ...... : Dispensa de Licitação p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.:
55/2021
Recursos ..... : Dotação: 2.048.3.3.90.00.00.00.00.00 (135)
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE URBANIZAÇÃO SOBRE GABIÕES NA
AVENIDA BEIRA RIO, CONSTRUÇÃO DE DECK DE MADEIRA NA
MARGEM DO RIO MAMPITUBA, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A
RUA CEL. JOÃO FERNANDES E A RUA JOSÉ PEREIRA MACIEL NO
MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES/SC
----------------------------------------------------------------------------Valmir Augusto Rodrigues
Prefeito Municipal
Passo de Torres, 20 de Outubro de 2021

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA02/2021

Publicação Nº 3358889

TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL
Processo Licitatório 115/2021
Edital Chamada Pública 02/2021
Pelo presente Termo de Retificação do Edital de Chamada Pública 02/2021, atendendo os princípios que norteiam a Gestão Pública, em face
de modificações extremamente necessárias, o Município de Passo de Torres, através da Comissão de Licitação que por motivos de alteração
na descrição dos itens, torna público para conhecimento dos interessados que foi realizada a correção do Edital de Licitação supra citada
assim como segue:
1 – No item DADOS DO PROJETO – INSTALAÇÃO do edital passa a ter a seguinte redação:
O projeto deverá ser implantado de acordo com o projeto aprovado, o que inclui:
1. Projeto arquitetônico;
2. Memorial descritivo;
3. Relatório preventivo contra incêndio RE5541000165A;
4. Declaração Secretaria Municipal de Meio Ambiente 279/2021.
Estes documentos não precisam estar anexados ao envelope.
Pequenas alterações poderão ser discutidas, desde que as mesmas possam ser aprovadas em tempo hábil nos órgãos competentes.
2 - No item PUBLICIDADE – do Edital passa a ter a seguinte redação:
Deverá ser apresentado os locais de publicidade a serem comercializados, sendo sugeridas a utilização dos guarda-corpos para tal finalidade.
As publicidades deverão estar de acordo com o Art 37 parágrafo 2° do CDC - Código de Defesa do Consumidor.
3 – Os interessados deverão protocolar os ENVELOPES no setor de Licitações localizado na sede administrativa, sito a Rua Beira Rio, nº20,
Centro, Passo de Torres/SC.
3 – Os demais dados do edital permanecem inalterados, e mantêm-se o dia, horário e local da abertura do CERTAME.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (48) 3548-0035 ou no setor de Licitação.
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VALMIR AUGUSTO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE DISPENSA 051/2021

Publicação Nº 3359334

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório n°105/2021
Dispensa de Licitação nº51/2021
Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES/SC
Do Contratado: Ederaldo Souza Bueno
Do Valor e do Pagamento: A Prefeitura pagará ao contratado o valor de R$ 19.280,96 (dezenove mil, duzentos e oitenta reais e noventa e
seis centavos).
Da Justificativa: A dispensa se faz necessária pois o contrapiso do espaço do centro de convivência e fortalecimento de vinculo nos dias de
chuva está acumulando água dentro da casa, sendo assim será rebaixado o contrapiso numa área de 15,30x10,20m e colocação de novo
piso, e será substituído as calhas da sala de música, pois também tem vazamento de água nos dias de fortes chuvas. Será também construído um muro de 15x1,80m na lateral da casa, onde no extremante tem um cachorro pitbull, e assim ameaçando a segurança das crianças
e funcionários que estão frequentando o centro de convivência.
Os itens citados acima compravam-se com fotos em anexo. Realizando a reforma com urgência será garantido mais segurança para as
crianças e funcionários.
Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.
Passo de Torres/SC, 09 de setembro de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Município de Passo de Torres/SC
RATIFICAÇÃO
Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas e levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela
Assessoria Jurídica, aprovo a realização da despesa, independente de licitação.
Passo de Torres/SC, 09 de setembro de 2021.
.
Valmir Augusto Rodrigues
Prefeito Municipal

TERMO DE DISPENSA 055/2021
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Publicação Nº 3358448
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 27A71B2E0A2DDBC73BCDF460514AEBEA8662067B

Processo Licitatório nº 119/2021
Dispensa de Licitação nº 55/2021
Do Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE URBANIZAÇÃO SOBRE GABIÕES NA AVENIDA BEIRA RIO, CONSTRUÇÃO DE DECK DE MADEIRA NA MARGEM DO RIO MAMPITUBA, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA CEL.
JOÃO FERNANDES E A RUA JOSÉ PEREIRA MACIEL NO MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES/SC
Do Contratado: Litoral Sul Projetos de Engenharia Eireli
Do Valor e do Pagamento: A Prefeitura pagará ao contratado o valor de R$ 18.750,00(dezoito mil, setecentos e cinquenta reais)
Da Justificativa: A urbanização da margem do Rio Mampituba, por meio da implantação de deck de madeira com guarda corpo, estruturados
sobre contenções tipo gabião, contribuirá na infraestrutura local, melhorando a acessibilidade e circulação dos usuários. A proposta prevê
melhorias urbanísticas, as quais contemplam a implantação de passeio público com adequação à acessibilidade, paisagismo e instalação de
equipamentos urbanos, com objetivo de integração e valorização das pessoas usuárias do local, tanto moradores como turistas frequentadores do Município de Passo de Torres, produzindo e ampliando espaços de convivência, contemplação e lazer. A dispensa se faz necessária
pois não há esse item (projeto de contenção tipo gabião) na ata de registro de preços realizada no dia 22/07/2021.
Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso I da Lei nº 8.666/93.
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Passo de Torres/SC, 18 de outubro de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Município de Passo de Torres/SC
RATIFICAÇÃO
Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas e levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela
Assessoria Jurídica, aprovo a realização da despesa, independente de licitação.
Passo de Torres/SC, 18 de outubro de 2021.
.
Valmir Augusto Rodrigues
Prefeito Municipal

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 1371

Passos Maia
Prefeitura
PORTARIA Nº 327 - NOMEIA MICHELI PELIZZARI DO PILAR CONSELHEIRO TUTELAR

Publicação Nº 3358270

PORTARIA Nº 327, de 13 de outubro de 2021.
“NOMEIA CONSELHEIRO TUTELAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
OSMAR TOZZO, Prefeito Municipal de Passos Maia, no uso das atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, X, da Lei Orgânica
Municipal, c/c a Lei Complementar nº 048, de 05 de maio de 2015,
Considerando o resultado do último pleito eleitoral para escolha dos conselheiros tutelares do Município de Passos Maia, com mandato de
2021/2024;
RESOLVE
Art. 1° NOMEIAR a Senhora MICHELI PELIZZARI DO PILAR para o cargo de Conselheira Tutelar, de acordo com a classificação obtida, a
partir do dia 14 de outubro de 2021.
.
Art. 2º A Conselheira ora nomeada, deverá observar as competências que lhes são atribuídas, conforme estabelecido na Lei Complementar
nº 048, de 05 de maio de 2015, atendendo à Lei Federal nº 8.069/90.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Passos Maia SC, em 13 de outubro de 2021.
OSMAR TOZZO
Prefeito Municipal
Certifico que a presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) em observância ao disposto no Art. 91-A da Lei Orgânica Municipal.
LUCIANO DE GOIS CAVALHEIRO
Responsável pela publicação dos Atos Oficiais.

PORTARIA Nº 328 - NOMEIA VANDRIELI SIQUEIRA DA SILVA CONSELHEIRO TUTELAR

Publicação Nº 3358271

PORTARIA Nº 328, de 14 de outubro de 2021.
“NOMEIA CONSELHEIRO TUTELAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
OSMAR TOZZO, Prefeito Municipal de Passos Maia, no uso das atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, X, da Lei Orgânica
Municipal, c/c a Lei Complementar nº 048, de 05 de maio de 2015,
Considerando o resultado do último pleito eleitoral para escolha dos conselheiros tutelares do Município de Passos Maia, com mandato de
2021/2024;
RESOLVE
Art. 1° NOMEIAR a Senhora VANDRIELI SIQUEIRA DA SILVA para o cargo de Conselheira Tutelar, de acordo com a classificação obtida, a
partir do dia 15 de outubro de 2021.
.
Art. 2º A Conselheira ora nomeada, deverá observar as competências que lhes são atribuídas, conforme estabelecido na Lei Complementar
nº 048, de 05 de maio de 2015, atendendo à Lei Federal nº 8.069/90.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Passos Maia SC, em 14 de outubro de 2021.
OSMAR TOZZO
Prefeito Municipal
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Certifico que a presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) em observância ao disposto no Art. 91-A da Lei Orgânica Municipal.
LUCIANO DE GOIS CAVALHEIRO
Responsável pela publicação dos Atos Oficiais.

PORTARIA Nº 329 - ALTERA PORTARIA 241 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS

Publicação Nº 3358274

PORTARIA Nº 329, de 14 de outubro de 2021.
“ALTERA O ART. 2º, DA PORTARIA Nº 241, DE 01 DE JULHO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
OSMAR TOZZO, Prefeito Municipal de Passos Maia, no uso das atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, X, da Lei Orgânica
Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º ALTERAR o art. 2º, da Portaria nº 241, de 01 de julho de 2021, passando este a vigorar com o seguinte teor:
“Art. 2º Conceder o adicional de representação de 50% (cinquenta por cento), conforme disposto no art. 48, § 1º, da Lei Complementar nº
018, de 03 de agosto de 2005.”
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Passos Maia SC, 14 de outubro de 2021.
OSMAR TOZZO
Prefeito Municipal
Certifico que a presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) em observância ao disposto no Art. 91-A da Lei Orgânica Municipal.
LUCIANO DE GOIS CAVALHEIRO
Responsável pela publicação dos Atos Oficiais.

PORTARIA Nº 330 - ALTERA PORTARIA 282 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS

Publicação Nº 3358276

PORTARIA Nº 330, de 14 de outubro de 2021.
“ALTERA O ART. 3º, DA PORTARIA Nº 282, DE 16 DE AGOSTO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
OSMAR TOZZO, Prefeito Municipal de Passos Maia, no uso das atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, X, da Lei Orgânica
Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º ALTERAR o art. 3º, da Portaria nº 282, de 16 de agosto de 2021, passando este a vigorar com o seguinte teor:
“Art. 3º Fica concedido o adicional de representação de 80% (oitenta por cento), conforme disposto no art. 48, § 1º, da Lei Complementar
nº 018, de 03 de agosto de 2005.”
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Passos Maia SC, 14 de outubro de 2021.
OSMAR TOZZO
Prefeito Municipal
Certifico que a presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) em observância ao disposto no Art. 91-A da Lei Orgânica Municipal.
LUCIANO DE GOIS CAVALHEIRO
Responsável pela publicação dos Atos Oficiais.
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Paulo Lopes
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO PL 57/2021 - PE 23/2021
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 23/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2021
2D81283FE900F9B9C0453FC46505AA066DFF4378

Publicação Nº 3358656

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2D81283FE900F9B9C0453FC46505AA066DFF4378

O Município de Paulo Lopes, através da Prefeitura Municipal de Paulo Lopes, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará
LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, Contratação de empresa especializada para instalação
de Plataforma (Prancha) sistema fixa montada em chassi no veículo Iveco/tector, com fornecimento de peças. As propostas deverão ser
entregue por meio de sistema de compras eletrônicas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br até as 08h25min do dia 09/11/2021.
A sessão pública será realizada a partir das 08h30min do dia 09/11/2021, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.
O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no endereço acima descrito, ou no site www.paulolopes.sc.gov.br, onde poderá ser lido
e/ou obtida cópia, inclusive dos seus anexos.
Paulo Lopes, 19 de outubro de 2021.
LUCÉLIA FIRMINO SILVANO DE SOUSA
Secretária Municipal de Administração
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Pedras Grandes
Prefeitura
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 72/2021 PMPG

Publicação Nº 3358385

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS GRANDES
Extratos de contratos/Aditivo
2º termo aditivo ao contrato nº 72/2021 –Contratante: Prefeitura Municipal de Pedras Grandes - Contratado: Araújo Construções LtdaCláusula segunda –Das dotações– Ficam excluídas do contrato original as dotações (149 e 150) -08.04.1.016.4.4.90.00.00.00.00.00, sendo
substituídas pela dotação (247) 08.04.1.016.4.4.90.00.00.00.00.00, sendo respeitadas as demais cláusulas do contrato citado - Processo
Licitatório nº: 35/2021 - modalidade: Tomada de Preço para execução de obras e serviços de engenharia n.º 02/2021 - Objeto: Contratação
de empresa do ramo pertinente para construção de ponte baixa de concreto para ligação da Estrada Geral Barra do Norte com a Rod SC
390, sob o Rio Tubarão, Município de Pedras Grandes/SC, conforme projetos, memorial e planilhas em anexo ao edital.
Agnaldo Filippi
Pedras Grandes, 20 de outubro de 2021.

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2021 FMS

Publicação Nº 3358489

6º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 06/2021 FMS
Aditivo de valor (equilíbrio econômico financeiro)
Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE PEDRAS GRANDES, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRAS GRANDES pessoa jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Padre Antônio Marangoni, s/n, inscrita no CNPJ/MF sob o número
10.778.974/0001-54, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AGNALDO FILIPPI, portador da cédula de identidade nº 1790097
e CPF nº 552.312.339-00, doravante denominado de CONTRATANTE e a empresa SERRAMAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pessoa
jurídica de Direito Privado, com endereço a Estrada Geral, S/Nº, Pindotiba, Orleans/SC inscrita no CNPJ/MF número 15.238.120/000107, neste ato por seu representante legal, Sr. GABRIELA DALPONTE CROCETTA portador da cédula de identidade nº 5.265.823 e CPF nº
055.609.929-09 doravante denominado de CONTRATADO, consubstanciado no Procedimento Licitatório n.º 04/2021 FMS, sob a modalidade
Pregão Presencial nº 01/2021 FMS e de acordo com as disposições previstas na Lei n.º 8.666/93 e alterações subsequentes, dentro dos
limites e na forma do artigo 65, inciso II, letra “d” desta Lei e considerando a necessidade de conclusão dos serviços contratados, tudo em
defesa dos interesses do Município/Contratante, conforme parecer/justificativa Jurídica (Procurador do Município), autorização do Prefeito
Municipal e de Secretário de Administração e Finanças e Parecer Contábil favoráveis, instruído em Processo Administrativo, celebram o
presente termo aditivo de valor (equilíbrio econômico-financeiro), conforme discriminações e quantitativo nos termos e cláusulas abaixo
consignados:
Cláusula primeira – Do objeto
“Aquisição de combustível para a frota municipal do Fundo Municipal e Saúde (gasolina comum, óleo diesel S10 comum), para o ano de
2021, de forma parcelada.
.
Cláusula segunda – Dos Valores
QUANTIDADE FORNECIDA ATÉ 19/10/2021
Item
1
2

Descrição do item
Un. Medida
Òleo diesel S 10 comum Litro
Gasolina Comum
Litro

Qtde. cotada
10.000
40.000

Qtde. executada
1.600,231
10.247,549

Valor executado
R$ 6.430,40
R$ 51.975,13

QUANTIDADE A SER FORNECIDA COM O REAJUSTE A PARTIR DE 20/10/2021
Item
1
2

Descrição do
item
Òleo diesel S10
comum
Gasolina Comum

Un. Med

Qtde. pendente

Diferença do valor do reajuste

Preço unitário
reajustado

Valor total reajustado

Valor total aditivado

Litro

8.399,769

R$ 0,36

R$ 4,65

R$ 39.058,92

R$ 3.023,91

Litro

29.752,451

R$ 0,16

R$ 5,75

R$ 171.076,59

R$ 4.760,39

Fica aditado, parcialmente, ao contrato original nº 06/2021FMS o valor de R$ 7.784,30, sendo a diferença do valor do reajuste de R$ 0,36
o litro de óleo diesel S 10 comum e R$ 0,16 o litro de Gasolina comum sem prejuízo das demais cláusulas contratuais previstas no contrato
aditado.
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O valor do preço unitário por litro de óleo diesel S 10 que era de R$ 4,29 passa a ser de R$ 4,65 o litro, e o preço por litro da gasolina comum
que era de R$ 5,59 passa a ser de R$ 5,75.
O valor do presente contrato que era de R$ 261.116,09 (duzentos e sessenta e um mil, cento e dezesseis reais e nove centavos) passa a
ser de R$ 268.900,39 (duzentos e sessenta e oito mil, novecentos reais e trinta e nove centavos).
Da Dotação Orçamentária
Cod. Red. (17) – Un. Orç.: 11.01 – Proj./Ativ.: 2.050– Elemento Despesa: 3.3.90.00.00.00.00.00 – Compl. do Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 –
Cod. Red. (60) – Un. Orç.: 11.01 – Proj./Ativ.: 2.064– Elemento Despesa: 3.3.90.00.00.00.00.00 – Compl. do Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00.
Continuam a vigorar as demais cláusulas do contrato aditado.
E por estarem justos e acertados, as partes firmam o presente instrumento aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma.
Pedras Grandes/SC, 20 de outubro de 2021.
AGNALDO FILIPPI SERRAMAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Prefeito Municipal Gabriela Dalponte Crocetta
Contratante Contratada

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/2021 PMPG

Publicação Nº 3358526

6º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 14/2021
Aditivo de valor (equilíbrio econômico financeiro)
Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE PEDRAS GRANDES, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua José
Marcon, 311, inscrita no CNPJ/MF sob o número 82.928.680/0001-72, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. AGNALDO
FILIPPI, portador da cédula de identidade nº 179097 e CPF nº 552.312.339-00, doravante denominado de CONTRATANTE e a empresa
SERRAMAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, com endereço na Estrada geral S/N – Bairro Pindotiba –
Orleans/SC, inscrita no CNPJ/MF número 15.238.120/0001-07, neste ato por seu representante legal, Sra. GABRIELA DALPONTE CROCETTA
portador da cédula de identidade nº 5.265.823 e CPF nº 055.609.929-09, doravante denominado de CONTRATADO, em decorrência do
processo de licitação nº 08/2021 na modalidade Pregão Presencial nº 01/2021, mediante sujeição mútua as normas constantes das leis nº
8.666/93 e 8.883/94 dentro dos limites e na forma do artigo 65, inciso II, letra “d” desta Lei e considerando a necessidade de conclusão
dos serviços contratados, tudo em defesa dos interesses do Município/Contratante, conforme parecer/justificativa Jurídica (Procurador do
Município), autorização do Prefeito Municipal e de Secretário de Administração e Finanças e Parecer Contábil favoráveis, instruído em Processo Administrativo, celebram o presente termo aditivo de valor (equilíbrio econômico-financeiro), conforme discriminações e quantitativo
nos termos e cláusulas abaixo consignados:
Cláusula primeira – Do objeto
“AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA MUNICIPAL, (GASOLINA COMUM, OLEO S500 COMUM, OLEO S10 COMUM), ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL, de forma parcelada.
.
Cláusula segunda – Dos Valores
QUANTIDADE FORNECIDA ATÉ 19/10/2021
Item

Descrição do item

Un. Medida

Qtde. cotada

Qtde. executada

Valor executado

1

Gasolina Comum

Litro

15.000

10.724,820

R$ 55.071,21

QUANTIDADE A SER FORNECIDA COM O REAJUSTE A PARTIR DE 20/10/2021
Item
1

Descrição do
item
Gasolina Comum

Un. Medida

Qtde. pendente

Litro

4.275,180

Diferença do valor do reajuste
R$ 0,16

Preço unitário
reajustado
R$ 5,75

Valor total reajustado
R$ 24.582,28

Valor total aditado
R$ 684,02

Fica aditado, parcialmente, ao contrato original nº 14/2021 o valor de R$ 684,02, sendo a diferença do valor do reajuste de R$ 0,16 o litro
de gasolina comum sem prejuízo das demais cláusulas contratuais previstas no contrato aditado.
O valor do preço unitário por litro de gasolina comum que era de R$ 5,59 passa a ser de R$ 5,75 o litro.
O valor do presente contrato que era de R$ 79.066,27 (setenta e nove mil, sessenta e seis reais e vinte e sete centavos), passa a ser de R$
79.750,29 (setenta e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e setecentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos).
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Da Dotação Orçamentária
As despesas decorrentes da presente licitação correrão pelas dotações orçamentárias: do orçamento da Prefeitura Municipal de Pedras
Grandes do exercício de 2021.
Desp (2) – Dotação 02.01.2.002.3.3.90.00.00.00.00.00 Desp (11) dotação – 03.02.2.003.3.3.90.00.00.00.
00 Desp ( 22) – dotação – 04.03.2.008.3.3.90.00.00.00.00.00 Desp ( 33) – 04.03.2.009.3.3.90.00.00.00 Desp ( 55) – dotação –
04.04.2.014.3.3.90.00.00.00.00 Desp ( 70) dotação – 04.04.2.017.3.3.90.00.00.00.00 Desp ( 92) dotação – 06.02.2.018.3.3.90.00.00.00.
00.00 Desp ( 98) – dotação – 06.02.2.020.3.3.90.00.00.00.00.00 Desp ( 119) – dotação 07.02.2.024.3.3.90.00.00.00.00.00 Desp ( 122) –
dotação – 07.02.2.025.3.3.90.00.00.00.00.00 Desp ( 131) – dotação 07.03.2.027.3.3.90.00.00.00.00.00 desp ( 159) dotação – 08.04.2.028
.3.3.90.00.00.00.00.00 desp ( 164) - dotação – 08.04.2.029.3.3.90.00.00.00.00 desp ( 184) – dotação – 09.01.2.034.3.3.90.00.00.00.00.0
0. Desp (203) – dotação – 10.01.2.040.3.3.90.00.00.00.00.00.
Continuam a vigorar as demais cláusulas do contrato aditado.
E por estarem justos e acertados, as partes firmam o presente instrumento aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma.
Pedras Grandes/SC, 20 de outubro de 2021.
AGNALDO FILIPPI 			
SERRAMAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Prefeito Municipal 			
GABRIELA DALPONTE CROCETTA
Contratante 				Contratada
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Penha
Prefeitura
CONTRATO 062/2021 - PMP

Publicação Nº 3359383
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 63CCB45516CFA6199EB849700CD759B96AA13E30

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PENHA E O INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL - IBAM PARA O ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO.
CONTRATO Nº 062/2021 - PMP de 13/10/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2021 - PMP
MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2021 - PMP
HOMOLOGADO EM 13/10/2021
Pelo presente instrumento de Contrato Administrativo firmado entre o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público interno
com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, nº. 190, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 83.102.327/0001-00, neste ato representado por
seu Prefeito, Sr. AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 006.862.859-56, portador do RG 4.494.022
(SSP/SC), residente e domiciliado à Rua Bernardina da Luz Tavares, nº. 200 - Centro, Penha/SC, infra-assinado, doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, doravante denominado simplesmente IBAM, pessoa jurídica de direito privado, associação civil de caráter educativo, científico e cultural, sem fins lucrativos, conforme
estabelece seu Estatuto, registro no CNPJ (Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas) sob no 33.645.482/0001-96, sediado na cidade do Rio
de Janeiro, na Rua do Rosário, no. 72 com entrada pela Rua Buenos Aires, no. 19, Centro, Rio de Janeiro, RJ, e-mail: ibam-sc@ibam.org.br
(21) 2536-9841 e (21)9934-1996 neste ato representado pelo seu Superintendente Geral, Sr._ Paulo Timm, portador da carteira de identidade no 2028439-0 CRA/RJ e inscrito no CPF sob o no 457.512.429-04, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si
ajustado o presente termo mediante as cláusulas e condições abaixo especificadas:
Fundamentação: Artigo 24 Inciso XIII, da Lei nº 8.666/93 e alterações, justificativa e solicitação nº 987/2021 da Secretaria de Administração
do Município de Penha, (documentos integrantes do Processo de Dispensa).
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto
1 - O presente contrato tem por objeto o assessoramento técnico, em desenvolvimento institucional, por parte do IBAM, na elaboração e
execução de Processo Seletivo visando selecionar candidatos para as vagas do quadro permanente da CONTRATANTE.
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE
DE MEDIDA

QUANTIDADE

VALOR R$ UNITÁRIO

VALOR R$ TOTAL

1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO, ENVOLVENDO TODO
O TRÂMITE NECESSARIO DESDE
A ELABORAÇÃO DE EDITAL ATÉ A
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS,
APÓIO TÉCNICO PARA A FORMAÇÃO
DE COMISSÃO E RESPOSTAS AOS
QUISTIONAMENTOS QUE PORVENTURA VENHAM A EXISTIR.

SER

1

R$ 00,00

R$ 00,00

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 00,00

CLÁUSULA SEGUNDA – Do regime de execução
2- Os serviços de responsabilidade do IBAM, mencionados na Cláusula Primeira deste Contrato, serão desenvolvidos de acordo com as
orientações técnica e metodológica descritas na proposta enviada à CONTRATANTE, que passa a integrar o presente Contrato.
§ 1o. O IBAM poderá, para a execução do trabalho ou de suas etapas, utilizar especialistas individuais ou pessoas jurídicas de renomada
reputação técnica, caso em que se responsabilizará por seu resultado final.
CLÁUSULA TERCEIRA – Das obrigações das partes
3 - I - São obrigações do IBAM:
• Elaborar os instrumentos normativos do Processo Seletivo e Processo Seletivo - Edital e anexos - que serão preparados pelo IBAM baseados nas informações e dados definidos com a Comissão;
• Divulgar o procedimento, conforme orientações legais, de modo a garantir o amplo conhecimento público do certame, através do site do
IBAM;
• Efetuar inscrição de candidatos, que será realizada pela Internet.
• Proceder o cadastramento geral dos candidatos inscritos;
• Recrutar, remunerar e treinar equipe local para o desenvolvimento das atividades de coordenação e fiscalização da aplicação das provas;
• Imprimir, aplicar e corrigir as provas objetivas;
• Corrigir os cartões-resposta das provas objetivas por meio eletrônico;
• Fornece todo material necessário para aplicação das provas, folhas de assinatura, folhas de respostas e material de sinalização para cada
um dos locais de prova;
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• Acondicionar os cadernos de provas em envelopes de segurança, organizados por local e sala, de acordo com o previsto no Edital em
quantidade suficiente para atender todos os candidatos inscritos;
• Confeccionar e fornecer os manuais e formulários de registro de ocorrências para uso dos coordenadores e fiscais;
• Processar e entregar as listagens de resultados, sendo que a listagem dos aprovados será emitida por cargo, por ordem de classificação
e por número de inscrição, inclusive em meio digital, em formato editável para publicação pela Prefeitura;
• Fornecer dados, instrumentos legais e sugestões de respostas para subsidiar a análise e julgamento de eventuais recursos interpostos
pelos candidatos nas diversas etapas de realização do Processo Seletivo;
• Apoiar a Comissão com argumentos para a resposta a eventuais ações judiciais;
• Emitir relatório final e listagem dos resultados para homologação;
• Apresentar relatório final, contendo, em meio digital todos os dados de cadastro dos candidatos, inclusive com endereço e o resultado final
do Processo Seletivo listado por classificação;
• Elaborar relatório final, em planilha eletrônica, com os dados relativo ao certame, para fornecimento de informações ao Tribunal de Contas
do Estado de Santa Catarina – TCE/SC;
• Disponibilizar condições especiais para os candidatos com deficiência, gestantes, lactantes e de outros candidatos que necessitem de
outras condições especiais, desde que seja solicitado pelos interessados em formulário próprio;
• Arcar com as despesas de transporte, hospedagem e alimentação da equipe técnica do IBAM, envolvida com o Projeto.
II - São obrigações da CONTRATANTE:
• Nomear, através de ato do Prefeito, a Comissão de Processo Seletivo;
• Informar sobre vagas que serão objeto do Processo Seletivo;
• Facilitar os contatos do IBAM com autoridades e instituições locais com vistas à perfeita organização do certame;
• Divulgar o Processo Seletivo, conforme orientações legais, pelos meios de comunicação que julgar conveniente, de modo a garantir o
amplo conhecimento público do certame;
• Providenciar a publicação, na imprensa oficial, dos atos que, por determinação legal, devam ser divulgados.
CLÁUSULA QUARTA – Dos prazos
4 - Estão previstos 90 (noventa) dias úteis para o desenvolvimento de todo o projeto. Esse prazo terá início a partir da data de recebimento,
pelo IBAM, da legislação local necessária à realização do Processo Seletivo e do contrato assinado.
CLÁUSULA QUINTA- DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
5 – Conforme proposta apresentada pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM o custo para a realização do presente processo, será coberto pelo montante arrecadado com as inscrições pagas pelos candidatos.
CLÁUSULA SEXTA DOS RECURSOS PARA PAGAMENTO
6 - Os recursos necessários às despesas geradas por este Contrato correrão à conta da dotação
Órgão: 05 - Secretaria de Administração
Unidade: 01 – Departamento Administrativo.
Elemento: 05.02.2.007.3.3.90.39.48.00.00.00 (9/2021).
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
7 - Pelo não cumprimento das disposições previstas neste Contrato, ficam as partes sujeitas às penalidades estabelecidas na Lei no 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
CLÁUSULA OITAVA – Da Publicação
8 – A CONTRATANTE providenciará a publicação do resumo deste Contrato na imprensa oficial até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao
da assinatura, devendo a publicação efetivar-se no prazo de 20 (vinte) dias contados do encaminhamento para esse fim.
CLÁUSULA NONA - DA INTERRUPÇÃO OU DA RESCISÃO DO CONTRATO
9 – Este Contrato poderá ser interrompido ou rescindido nas hipóteses constantes dos arts. 57, 58 e 79 da Lei no 8.666/93, com a redação
da Lei no 8.883/94.
CLÁUSULA DÉCIMA
10 - As partes expressam sua sujeição às cláusulas contratuais, a Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, bem como ao Código Civil Brasileiro e demais legislações subsidiariamente aplicáveis.
10.1 - A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, para representá-la na execução do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
11 - Caso a CONTRATADA venha a descumprir as condições aqui estabelecidas, ficará sujeita às seguintes penalidades:
a) Advertência;
b) Multa de 0,5%(cinco décimos por cento), calculados sobre o valor total do Contrato, por dia, caso exceda o prazo de início da execução
dos serviços.
c) Multa de 0,5 (cinco décimos por cento), calculados sobre o valor total do Contrato, por dia, caso exceda o prazo contratual.
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a PREFEITURA, pelo prazo de 02(dois) anos.
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a PREFEITURA, podendo abranger, além da empresa, seus diretores e responsáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
12 – O fornecimento dos serviços contratados serão acompanhados e fiscalizados por responsável da Secretaria de Educação, a quem caberá fiscalizar a execução dos serviços.
12.1 - Se, por qualquer razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou parecer da Secretaria responsável pela fiscalização, poderá
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promover ou realizar, as suas expensas, perícia técnica relativa a discordância.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
13 - A perícia a que se refere à cláusula anterior somente poderá ser levada a efeito por corpo técnico competente, composto, no mínimo,
por 03 (três) elementos, um dos quais, obrigatoriamente indicado pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
14 - Este contrato poderá ser alterado:
I - Unilateralmente pelo CONTRATANTE:
a) Quando houver modificação do projeto ou de suas especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
b) Quando necessária à modificação do valor contratual, em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto;
II - Por acordo das partes:
a) Quando conveniente à substituição da garantia de execução, se exigida;
b) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial;
c) Para restabelecer a relação, que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição do CONTRATANTE
para a justa remuneração da obra e/ou serviço, objetivando a manutenção do inicial equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
15 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços,
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, de acordo disposto no Art. 65, II, da Lei 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
16 - Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos após a assinatura do presente instrumento, de comprovada repercussão nos preços ora contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
17 - Havendo alteração unilateral do presente contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, o CONTRATANTE poderá restabelecer
por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
18 - O presente contrato poderá ser rescindido quando da ocorrência de qualquer uma das hipóteses previstas nos artigos 77 a 79 da Lei
n.º 8.666, de 21/06/1993, no que couber.
18.1 - Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78, da Lei n. 8.666/1993, sujeita-se a empresa contratada ao
pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.
18.2 - Os casos omissos a este contrato, serão tratados de acordo ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA
19 - As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja
para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos.
Penha/SC, 13 de outubro de 2021.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
Prefeito Municipal
Contratante
INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM
PAULO TRIMM
Contratada
TESTEMUNHAS
Nome Completo: Nome Completo:
CPF nº.: CPF nº.:
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicado no Diário Oficial
dos Municípios.
De acordo:
LUIZ EDUARDO BUENO
Controle Interno
JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 019/2021 - FMEDUC
MUNICÍPIO DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - FMEDUC

Publicação Nº 3359347

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1961E835193F371686CDAD5461C5E593920F9847

Objeto: Registro de Preços para a futura aquisição de mobiliário escolar e escritório para atender as unidades escolares, centros de educação infantil e Secretaria Municipal de Educação, conforme solicitação nº 243/2021, anexa ao Processo, tudo de acordo com as condições
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estabelecidas no presente edital e Termo de Referência, parte integrante do presente processo.
Início de Entrega das Propostas: 21/10/2021 às 13h.
Término do Recebimento das Propostas: 09/11/2021 às 13:25h.
Início da Sessão de Disputa de Preços: 09/11/2021 às 13:30h.
Coordenação do Processo: Pregoeira Rovena Rosa Prestini.
O inteiro teor deste Edital e de seus anexos encontra-se à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Penha, e no site
www.penha.sc.gov.br. Demais informações poderão ser obtidas na Secretaria da Administração, à Rua Nilo Anastácio Vieira, 3, Centro –
Penha/SC, ou através do fone (47) 3345-3428. Horário de atendimento: das 12h às 18h.
Penha/SC, 20 de outubro de 2021.
Jaylon Jander Cordeiro da Silva
Secretário de Administração

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 031/2021 - PMP
MUNICÍPIO DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021 - PMP

Publicação Nº 3358652

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 198A299322FF4516675971D605BCB2C1209822DA

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada na elaboração de projeto executivo de pavimentação, terraplanagem,
drenagem pluvial, sinalização viária vertical e horizontal e passeios com acessibilidade, conforme solicitação nº 996/2021, anexa ao processo, tudo de acordo com as condições estabelecidas no edital e termo de referência.
Abertura do Processo e Entrega de Envelopes: 08/11/2021 às 14:00h, na Sala do Empreendedor do Município de Penha, situada na Rua Nilo
Anastácio Vieira, nº. 180, Centro, Penha/SC.
Coordenação do Processo: André Luis Santos Valadão e equipe de apoio.
O inteiro teor deste Edital e de seus anexos encontra-se à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Penha, e no site
www.penha.sc.gov.br. Demais informações poderão ser obtidas na Secretaria da Administração, à Rua Nilo Anastácio Vieira, 3, Centro –
Penha/SC, ou através do fone (47) 3345-3428. Horário de atendimento: das 12h às 18h.
Penha/SC, 20 de outubro de 2021.
Jaylon Jander Cordeiro da Silva
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 1727/2021

Publicação Nº 3359476

PORTARIA N.º 1.727/2021
O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de acordo com o Art. 89, II, "a", da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:
Art. 1º CONTRATAR, em caráter temporário a Sra. ELYSE FERNANDA SANTANNA TRAVASSOS, para exercer a função de PROFESSORA HABILITADA DE ANOS INICIAIS, no período de 21/10/2021 a 20/10/2022, de acordo com o Contrato Temporário nº 278/2021 – PMP.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Penha (SC), 20 de outubro de 2021.
Aquiles José Schneider Da Costa
PREFEITO MUNICIPAL
Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Administração aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.
Jaylon Jander Cordeiro Da Silva
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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Publicação Nº 3359478

PORTARIA N.º 1.728/2021
O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de acordo com o Art. 89, II, "a", da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:
Art. 1º CONTRATAR, em caráter temporário o Sr. WOLLACE NASCIMENTO MACIEL DA SILVA, para exercer a função de PROFESSOR HABILITADO DE MATEMÁTICA, no período de 21/10/2021 a 20/10/2022, de acordo com o Contrato Temporário nº 279/2021 – PMP.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Penha (SC), 20 de outubro de 2021.
Aquiles José Schneider Da Costa
PREFEITO MUNICIPAL
Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Administração aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.
Jaylon Jander Cordeiro Da Silva
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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Peritiba
Prefeitura
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 10/2021

Publicação Nº 3358371

Edital de Notificação nº 10/2021

PAULO JOSÉ DEITOS, prefeito de Peritiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
que lhe confere o artigo 2° da Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1997, NOTIFICA pelo presente
EDITAL, todos os Partidos Políticos, Sindicatos de Trabalhadores, Entidades Empresariais do Município e
demais interessados, que a Prefeitura Municipal de Peritiba, recebeu recursos financeiros do Governo
Federal, de acordo com as especificações a seguir:
Recursos recebidos no período de 01/09/2021 a 30/09/2021.
Rúbrica

Descrição

Valor R$

1.7.1.8.03.1.1.00.17

Transf. do SUS - Emendas Coletivas ao Orçamento da Saúde

1.7.1.8.03.1.1.00.21

AB - Programa de Informatização da APS

R$

2.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.22

AB - Incentivo as Ações Estratégicas

R$

13.053,00

1.7.1.8.03.1.1.00.23

AB - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho

R$

3.225,00

1.7.1.8.03.1.1.00.24

AB - Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição

R$

100.000,00

R$

-

1.7.1.8.03.1.1.00.25

AB - Agente Comunitário de Saúde

R$

6.200,00

1.7.1.8.03.1.1.00.26

AB - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada

R$

19.905,38

1.7.1.8.03.1.1.00.28

AB - Implantação de Políticas para rede Cegonha

1.7.1.8.03.2.1.00.01

MAC- Atenção a Saúde da População atendimento MAC

R$

2.810,21

1.7.1.8.03.3.1.00.01

Vigilância em Saúde - Incentivo Fin. A Vigilância em Saúde Despesas Div.

R$

703,27

1.7.1.8.03.3.1.00.02

Vigilância em Saúde - Incentivo à Prevenção das DST e Hepatites
Virais

R$

1.666,66

1.7.1.8.03.3.1.00.03

Incentivo Financeiro aos Estado, DF e Municípios para Execução
das Ações de Vigilância Sanitária

R$

3.000,00

1.7.1.8.03.4.1.00.01

Assistência
Farmacêutica
Farmacêutica

1.7.1.8.05.1.1.00.00

Transferências do Salário Educação

R$

16.301,24

1.7.1.8.05.3.1.00.00

Transf. Diretas do FNDE – PNAE-Ensino Fundamental

R$

1.094,40

1.7.1.8.05.3.1.00.00

Transf. Diretas do FNDE – PNAE-Creche

R$

2.418,20

1.7.1.8.05.3.1.00.00

Transf. Diretas do FNDE – PNAE- Pré - Escola

R$

1.017,60

1.7.1.8.05.4.1.00.00

Transf. Diretas do FNDE – PNATE

R$

-

1.7.1.8.12.1.1.00.01

Bloco da Proteção Social Básica - SCFV

R$

-

1.7.1.8.12.1.1.00.02

Bloco da Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo

R$

1.7.1.8.12.1.1.00.03

Bloco da Gestão do SUAS - IGD SUAS

R$

3.000,00

1.7.1.8.12.1.1.00.04

Bloco de Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único IGDBF

R$

1.430,00

2.4.1.8.99.1.1.00.00

Outras Transf. da União - Transferências Especiais

R$

350.000,00

R$

527.824,96

-

Promoção

da

R$

Assistência

-

R$

-

-

Total dos Recursos Recebidos no Período: R$ 527.824,96 (Quinhentos e vinte e sete mil, oitocentos

e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos).
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Maiores informações a respeito do valor liberado e a íntegra dos Termos supramencionado, podem ser
obtidas na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, na Prefeitura Municipal de Peritiba,
situada na Rua Frei Bonifácio, 63, Centro, ou pelo telefone (49) 3453-1122/3453-1132/3453-1142.

PERITIBA(SC), em 20 de outubro de 2021.

PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal
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Pescaria Brava
Prefeitura
LEI COMPLEMENTAR Nº 129/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358520

LEI COMPLEMENTAR Nº 129/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
“ALTERA A LEI COMPLEMENTAR N. 67/2018 QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PESCARIA
BRAVA, E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA, Prefeito Municipal de Pescaria Brava/SC, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município e das demais disposições legais; FAZ SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou, e ele sanciona a
presente lei.
Art. 1º Fica acrescido ao artigo 65 da Lei Complementar nº 67 de 26 de abril de 2018, os parágrafos primeiro e segundo, passando a viger
com a seguinte redação:
Art. 65 – O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, salvo nos casos de prestação de
alimentos resultante de decisão judicial.
§ 1º Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração
e com reposição de custos, na forma definida em regulamento.
§ 2º O desconto referente aos empréstimos consignados não poderá ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da
remuneração mensal, benefício ou das verbas rescisórias somadas o adicional por tempo de serviço, dos Servidores Públicos Municipais
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pescaria Brava/SC, 20 de Outubro de 2021.
DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA
Prefeito Municipal

LEI ORDINÁRIA Nº 385/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358521

LEI ORDINÁRIA Nº 385/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
INCLUI AÇÃO E ALTERA PROGRAMA DO PPA, LDO E LOA E ABRE CRÉDITO ADICIONAL.
DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA, PREFEITO MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município e das demais disposições legais; FAZ SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou, e ele sanciona
a presente lei.
Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o Plano Plurianual/PPA 2018-2021, Lei nº 220, de 17 de Novembro de 2017; a Lei
de Diretrizes Orçamentárias/LDO para o exercício financeiro de 2021, Lei nº 342, de 10 de Dezembro de 2020 e a Lei Orçamentária Anual/
LOA para o exercício de 2021, Lei nº 343, de 10 de Dezembro de 2020, através da abertura de Crédito Adicional por provável excesso de
arrecadação no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), para suplementar no Orçamento Geral do Município, conforme
especificação abaixo:
ÓRGÃO

06

UNIDADE

01

FUNÇÃO
PROGRAMA
SUBFUNÇÃO
RECURSO

23
10
691
5078

PROJETO/ATIVIDADE

1.011

ELEMENTO

4.4.90.00.00.00.00.00
122

CÓDIGO REDUZIDO

Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca, Turismo e Meio Ambiente
Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca, Turismo e Meio Ambiente
Comércio e Serviços
Gestão da Agricultura e Pesca Sustentável
Promoção Comercial
Emenda Parlamentar Individual
Investimentos em Ações da Agricultura, Pecuária,
Pesca, Turismo e Meio Ambiente
Aplicações Diretas

Valor: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
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Art. 2º O crédito a que se refere o artigo 1º será coberto por recursos oriundos de Emenda Parlamentar Individual, na forma do Inciso II,
do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, em Pescaria Brava/SC, 20 de Outubro de 2021.
DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA
Prefeito Municipal

LEI ORDINÁRIA Nº 386, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358525

LEI ORDINÁRIA Nº 386, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
“DENOMINA RUA NO BAIRRO TAQUARUÇU, NESTE MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA, Prefeito Municipal de Pescaria Brava/SC, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município
e das demais disposições legais; FAZ SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal por sua iniciativa aprovou, e eu
sanciono a presente lei.
Art. 1º Fica oficializada a denominação da seguinte rua, localizada no bairro Taquaraçu, neste município de Pescaria Brava, conforme abaixo
se apresentam:
I – Denomina RUA MARLENE JACINTA FIRMIANO, a servidão, conforme planta de localização.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, em Pescaria Brava/SC, 20 de Outubro de 2021.
DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA
Prefeito Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 55/2021 PMPB PREGÃO ELETRONICO Nº. 42/2021 PMPB

Publicação Nº 3358611

MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA – S.C.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 55/2021 PMPB
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 42/2021 PMPB
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA/SC, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Deyvisonn da Silva de Souza informa que
realizará Processo Licitatório, modalidade Pregão Eletrônico tipo “menor preço GLOBAL”, visando o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO PLÁSTICO RETORNÁVEL, COM
CAPACIDADE PARA 20 LITROS E COM LACRE DE SEGURANÇA; ÁGUA ENGARRAFADA, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PLÁSTICA
(DESCARTÁVEL) DE 500 ML; BEM COMO, RECARGA DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, NAS MESMAS ESPECIFICAÇÕES E DESCRIÇÕES DO
PRIMEIRO ITEM MENCIONADO, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO RESPECTIVO EDITAL E SEUS ANEXOS. Licitação regida
nos termos das Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02 e Lei Complementar nº. 123/2006.
O recebimento das propostas se dará entre os dias 22/10/2021 às 08h00min e 08/11/2021 às 08h59min.
Horário da Abertura da Sessão: 08/11/2021 às 09h00min
Data da Sessão para Disputa de Preços: 08/11/2021 às 09h15min.
Informações poderão ser obtidas através dos fones: (048) 3647-6312 / 98840 4017 - Setor de Licitações, no endereço de e-mail: licitacao@
pescariabrava.sc.gov.br (site: www.pescariabrava.sc.gov.br) ou diretamente na Sede administrativa: Rod. SC 437, Km 8, s/n – Centro, Pescaria Brava/SC.
Pescaria Brava, 21 de outubro de 2021.
DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA
PREFEITO MUNICPAL
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Pinhalzinho
Prefeitura
AVISO PREGAO ELETRONICO 022-2021 - PMP - MATERIAL DE INFORMATICA

Publicação Nº 3359020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO - SC
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/2021 – PMP
Objeto: o REGISTRO DE PREÇOS para eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA destinados ao Centro Administrativo,
demais Secretarias, Fundo, Fundação, Policia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros, de acordo com as especificações constantes no ANEXO
“A” do Edital.
Modalidade: Pregão Eletrônico.
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM
Recebimento das propostas: até as 08:30h do dia 08/11/2021.
Abertura: dia 08/11/2021, às 09:00h.
A sessão pública será realizada no site www.bll.org.br.
Informações complementares: o Edital em inteiro teor e seus anexos estão à disposição dos interessados no sítio do Município pinhalzinho.
atende.net ou no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Pinhalzinho, situada à Av. São Paulo, nº 1615, Centro, de 2ª a 6ª
feira, das 08:00 às 11:30 e 13:30 às 17:00.
Informações através do e-mail: compras.01@pinhalzinho.sc.gov.br ou compras.00@pinhalzinho.sc.gov.br.
Pinhalzinho, SC, 20 de outubro de 2021.
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Neuro Francisco Ozelame

EXTRATO CONTRATO Nº 278-2021 - PMP

Publicação Nº 3358483

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PINHALZINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato nº: 278/2021
Processo de Licitação nº: 156/2021
Modalidade de licitação: Dispensa de Licitação nº. 051/2021 – PMP
Objeto: O presente Contrato tem por objeto a Contratação de Empresa para fornecimento de informativos técnicos mensais on-line.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO
Contratado: IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 28.474.582/0001-67
Valor Total: R$ 4.320,00 (quatro mil e trezentos e vinte reais)
Vigência: 1 (um) mês e 12 (doze) dias.
Assinatura: 19 outubro de 2021
Pinhalzinho/SC
Mario Afonso Woitexem
Prefeito municipal

PORTARIA Nº 501 DE 13 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359609

PORTARIA Nº 501 DE 13 DE OUTUBRO DE 2021.
MARIO AFONSO WOITEXEM, Prefeito do Município de Pinhalzinho, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e em conformidade
com a legislação vigente, em especial as Leis Complementares n. 130/2009 e 140/2012, em especial art. 11 da LC 130/2009, bem como a
Comunicação Interna n. 309/2021 da SME,
Resolve,
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Artigo 1º HOMOLOGAR a classificação final do Edital de Ampliação de Carga Horária, edital nº 006/2021 da Secretaria de Educação, conforme abaixo descrito:
ENSINO FUNDAMENTAL de 20 para 30 horas semanais:
SERVIDOR

CARGO
C.H.
Professor Artes ENSINO FUNDAMEN20H/S
TAL I

GABRIELE BORGES

CLASSIFICAÇÃO
1º

Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Artigo 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Pinhalzinho/SC 13 de outubro de 2021.
MARIO AFONSO WOITEXEM
Prefeito
NEURO FRANCISCO OZELAME
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Registrada e Publicada em data supra.
Silvia Regina Kulakowski Utzig
Supervisora

PORTARIA Nº 502 DE 18 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359611

PORTARIA Nº 502 DE 18 DE OUTUBRO DE 2021.
MARIO AFONSO WOITEXEM, Prefeito do Município de Pinhalzinho, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e em conformidade
com a legislação vigente, em especial as Leis Complementares n. 130/2009, 131/2009 e 140/2012,
Resolve,
Artigo 1º CONCEDER adicional de titulação à servidora JULIANA VANSETTO, inscrita no CPF sob n. 025.680.969-00, ocupante do cargo efetivo de ENFERMEIRO, lotada na Policlínica II Dr. Pedro Paulino Burigo junto à Secretaria de Saúde do Município de Pinhalzinho, na proporção
de 25% devido à apresentação de certificado, registrado sob o n. 191756, conferido em face da conclusão do curso de pós-graduação, em
nível de Mestrado, em Administração.
Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Artigo 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Pinhalzinho/SC 18 de outubro de 2021.
MARIO AFONSO WOITEXEM
Prefeito
NEURO FRANCISCO OZELAME
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Registrada e Publicada em data supra.
Silvia Regina Kulakowski Utzig
Supervisora
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Pinheiro Preto
Prefeitura
CONTRATO ADMINISTRATIVO 156/2021

Publicação Nº 3358266

CONTRATO ADMINISTRATIVO 156/2021
Termo de Contrato de AQUISIÇÃO DE LANCHES celebrado entre o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINHEIRO PRETO,
ESTADO DE SANTA CATARINA, e a CAROLINA PASOLD SPINELLO ME autorizado através do Processo n. 119/2021, Licitação n. 35DL2021,
modalidade Dispensa por Justificativa.
CONTRATANTE:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINHEIRO PRETO
CNPJ-MF nº 15.635.811/0001-36
Endereço: Rua Olindo Bado, s/n
Bairro Tranquilo Guzzi , Pinheiro Preto-SC.
Representada por: GILBERTO CHIARANI
CONTRATADA:
Empresa: CAROLINA PASOLD SPINELLO ME
CNPJ-MF nº 26.128.392/0001-62
Endereço: Av Marechal Castelo Branco, 838, Centro
Pinheiro Preto -Santa Catarina
Em conformidade com o processo de licitação na modalidade Dispensa por Justificativa nº 35DL2021, datado de 19/10/2021, conforme Art
24, II Lei 8.666/93, Lei Municipal 2.211/2021 e Parecer Jurídico 108/2021, na forma e condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PREÇO
1. O termo de contrato tem por objeto aquisição de lanches (assados e fritos) para encerramento do curso preparação para o mercado de
Trabalho, provido pelo SENAC, através do CRAS, conforme abaixo:
ALIMENTO
Risolinho
Pastelzinho

Enroladinho de salsicha

ESPECIFICAÇÃO
Salgado frito tipo risolinho,
recheio de frango, cerca de
40g por unidade
Salgado frito tipo pastelzinho
recheio frango, carne ou pizza, cerca de 40g por unidade
Lanche frito tipo enroladinho
de salsicha, cerca de 40g por
unidade

QTDADE

VALOR UNITÁRIO R$

VALOR TOTAL R$

75

R$ 0,70

R$ 52,50

75

R$ 0,70

R$ 52,50

50

R$ 0,70

R$ 35,00

TOTAL CONTRATADO: R$ 140,00 (cento e quarenta reais)
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO
2.1. Os recursos para pagamento do objeto do termo de contrato estarão garantidos através das classificações orçamentárias:
4000 – FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4001 – FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
8 – Assistência Social
244 – Assistência Comunitária
5 – Assistência Social Geral
2.26 – MAMUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
14 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
2.2 A garantia dos itens deverá ser de no mínimo de 30 (trinta) dias contados a partir da emissão da nota fiscal, conforme item 5 do Termo
de Referência.
2.3. O pagamento do preço será efetuado por meio de depósito na conta bancária da contratada, até o 5º (quinto) dia do recebimento
definitivo, através de Ordem Bancária, mediante apresentação da nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.
2.4. Para execução do pagamento de que trata a presente Cláusula, a CONTRATADA deverá fazer constar como beneficiário/cliente a ser
indicado, da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasuras, e ainda o número da Nota de Empenho, os números do Banco, da
Agência e da conta-corrente da CONTRATADA e a descrição clara e sucinta do objeto.
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2.5. Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no momento da aceitação, os serviços prestados, não estiverem em perfeitas condições e em conformidade com as especificações estipuladas.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE ENTREGA e VIGÊNCIA
3.1. A forma de execução do presente Contrato será indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, conforme disposto na Lei n°
8.666/93.
3.2 . O prazo de entrega será no dia 22/10/2021, as 16 horas, sendo todas as despesas de entrega por conta da contratada.
3.3 Secretaria de Assistência Social 3562-1663
3.4 O contrato terá início na data da sua assinatura e término na entrega.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
4.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE, sem prejuízo das disposições específicas estabelecidas no Edital:
4.1.1. Cumprir e fazer cumprir o disposto neste Contrato;
4.1.2. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada;
4.1.3. Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente identificados e uniformizados, aos locais em que
devam executar suas tarefas;
4.1.4. Efetuar com pontualidade os pagamentos à CONTRATADA, após o cumprimento das formalidades legais;
4.1.5. Fornecer à CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessários para execução dos serviços e demais informações que estes venham
a solicitar para o desempenho dos serviços ora contratados.
4.2. O CONTRATANTE reserva para si o direito de aplicar sanções ou rescindir o contrato no caso de inobservância pela CONTRATADA de
quaisquer das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato.
4.3. O CONTRATANTE efetuará a fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços por meio do Gestor/Fiscal do Contrato a Secretária Ivanete Bado, devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências e determinar o que for necessário à regularização
das falhas ou defeitos observados.
4.4. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos e obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária
ou securitária e decorrentes da execução do presente Contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberá, exclusivamente à Contratada.
4.5. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente Contrato, bem como por quaisquer danos causados a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1 A CONTRATADA assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas necessárias à boa e perfeita prestação do serviço, conforme
solicitado. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda
quaisquer prejuízos que sejam causados a Contratante ou a terceiros.
5.2 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os vícios,
defeitos e incorreções resultantes da execução do objeto.
CLÁUSULA SEXTA – VINCULAÇÃO DO CONTRATO
6.1 O presente contrato fica vinculado à Licitação nº 35DL2021 – modalidade Dispensa por Justificativa, obrigando-se à CONTRATADA em
manter a vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas por lei.
CLÁUSULA SÉTIMA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente contrato rege-se pelas disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 2.785/07, e demais normas e Princípios de Direito Administrativo aplicáveis.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO DO CONTRATO
9.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão.
9.2 Constituem motivos para rescisão do contrato as hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93.
9.3 A rescisão do contrato poderá ser:
9.3.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº
8.666/93.
9.3.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
9.3.3 Judicial, nos termos da legislação aplicável.
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CLÁUSULA NONA – PENALIDADES
10.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes
sanções:
10.1.1. Advertência;
10.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre valor total do contrato;
10.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo até 2 (dois) anos;
10.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição, ou até que seja promovida a reabilitação.
10.2. As sanções previstas nos itens 11.1.3 e 11.1.4 poderão, ainda, ser aplicadas caso a CONTRATADA:
10.2.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.2.2. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário na
prestação de serviço, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento).
11.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Tangará, Estado de Santa Catarina, para dirimir eventual controvérsia oriunda do presente Contrato.
E, por assim acordarem, firmam este instrumento em quatro vias, de igual teor e forma, perante duas testemunhas abaixo assinadas.
Pinheiro Preto–SC, 19 de outubro de 2021.
CONTRATANTE 				CONTRATADA
FUNDO MUN DE ASSIS SOCIAL 		
PINHEIRO PRETO CAROLINA PASOLD SPINELLO ME
GILBERTO CHIARANI
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Piratuba
Prefeitura
PORTARIA Nº425/2021

Publicação Nº 3358452

PORTARIA N°426/2021
CONTRATA SERVIDORA PARA A FUNÇÃO DE PROFESSORA EM CARÁTER TEMPORÁRIO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRATUBA, Estado de Santa Catarina, em Exercício, no uso de suas atribuições e nos termos da Lei Complementar n° 65/15, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, combinado com a lei complementar n°
66/2015, que Institui o plano de cargos, vencimentos e carreira dos profissionais do magistério público do município de Piratuba, Estado
de Santa Catarina e dá outras providências, e de acordo com o que dispõe a Lei Complementar nº015/2001 e o artigo 37, IX da Constituição Federal e considerando também a homologação final do Processo de Chamada Pública nº 04/2021, resultado através do Decreto nº
1.621/2021, de 18 de outubro de 2021.
CONTRATA
ALESSANDRA BORBA DE MIRANDA, brasileira, divorciada, residente e domiciliada na Rua Antônio Ko Freitag, nº100, município de Piratuba-SC, portadora da carteira de identidade n°2.822.252 e CPF sob o n°927.687.769-04, para exercer em caráter temporário o cargo de PROFESSORA DE ARTES, constante no Anexo I da Lei Complementar n° 66/2015, com vencimentos previstos na Classe inicial, Nível NT-40INI do
Anexo IV da mesma lei, com carga horária de 20 horas semanais, no Centro de Educação Infantil Passinho Inicial e Escola Reunida Zonalta,
em substituição a titular Iane Caroline Banholine, afastada conforme Lei 14.151, de 12 de maio de 2021.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, até 14 de dezembro de 2021, ou até o retorno da titular.
Prefeitura Municipal de Piratuba - SC, 20 de outubro de 2021.
Vanderlei Weber
Prefeito Municipal em Exercício
Registra-se e Publica-se no Mural Público
Conforme Lei nº226/93 e Lei nº1.388/2017.
Em 20 de outubro de 2021
Luana Debra Machado
Executivo de Gabinete
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Publicação Nº 3358210
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A88E864A536A284E3A1C75C18F1DBDE4533758F5

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA
ESTÂNCIA HIDROMINERAL E CLIMÁTICA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 85/2021
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2021
1 - PREÂMBULO
1.1 - O Município de Piratuba, SC, pessoa jurídica de direito público interno, situado à Rua
Governador Jorge Lacerda, 133, Centro, Piratuba, SC, através do Prefeito Municipal, Sr. Olmir
Paulinho Benjamini, TORNA PÚBLICO, que fará realizar licitação na modalidade CONCORRÊNCIA,
do tipo MAIOR PERCENTUAL SOBRE A RECEITA BRUTA MENSAL, objetivando a concessão
para a exploração do serviço público de remoção, guarda, depósito e leilão de veículos removidos,
aprendidos e retirados de circulação, conforme autorização expressa na Lei Municipal nº 1.576/2021,
de 01 de julho de 2021.
1.2 - O recebimento dos Envelopes 01 – DOCUMENTAÇÃO e 02 – PROPOSTA, contendo,
respectivamente a documentação de habilitação e a proposta de preço dos interessados, dar-se-á
até às 08h20 do dia 22 de novembro de 2021, no Departamento de Compras deste Município,
situado a Rua Governador Jorge Lacerda, 272, Centro, Nesta.
1.3 - O início da abertura dos Envelopes 01 – DOCUMENTAÇÃO, dar-se-á às 08h30 do dia
22 de novembro de 2021, na Sala de Licitações do Município de Piratuba, situada no endereço
indicado no subitem 1.2. Havendo a concordância de todos os proponentes com o resultado da fase
de habilitação, bem como a desistência expressa de interposição de recursos, de acordo com o
disposto no inciso III, art. 43 da Lei 8.666/93, formalizada na respectiva Ata ou Termo de Renúncia
(modelo constante do Anexo “II” deste Edital), proceder-se-á, nesta mesma data, à abertura dos
Envelopes 02 – PROPOSTA, contendo as propostas dos proponentes habilitados.
2 - DO OBJETO
2.1 - A presente licitação tem por objeto a concessão para a exploração do serviço público de
remoção, guarda, depósito e leilão de veículos removidos, aprendidos e retirados de circulação do
Município de Piratuba, conforme Termo de Referência do Anexo “IV“
3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1 - Poderão participar da presente licitação, todos os interessados que comprovem o
atendimento dos requisitos estabelecidos neste Edital.
3.2 - Não poderão participar da presente licitação empresas que estejam cumprindo as
sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº. 8.666/93, bem como empresas nas
seguintes condições:
3.2.1 - em processo de recuperação judicial, com falência decretada;
3.2.2 - em consórcio.
3.3 - Não poderão participar na condição de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
as que se enquadram nas hipóteses do Artigo 3° §4° da Lei Complementar 123/2006.
4 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 01 E 02 E DO CREDENCIAMENTO
Concorrência 02/2021
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA
ESTÂNCIA HIDROMINERAL E CLIMÁTICA

4.1 - Os Envelopes nº 01 e nº 02, contendo respectivamente a documentação e a proposta de
preços, deverão ser entregues na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital,
devidamente fechados, constando da face de cada qual os seguintes dizeres:
MUNICÍPIO DE PIRATUBA - SC
CONCORRÊNCIA Nº 02/2021
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL)
MUNICÍPIO DE PIRATUBA - SC
CONCORRÊNCIA Nº 02/2021
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL)
4.2 - Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento
licitatório, deverá formalizar uma Carta de Credenciamento, conforme modelo sugestivo constante do
anexo “I” deste Edital, a qual deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitações no ato da
abertura dos Envelopes 01, ou através de procuração com reconhecimento de firma em cartório. Se
for sócio administrador ou dirigente da empresa, o representante deverá apresentar contrato social
atualizado ou ata de eleição de dirigentes, no caso de sociedades por ações, podendo valer-se, para
isso, da documentação apresentada no Envelope nº 01.
4.3 - A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o estabelecido no subitem 1.2 deste
Edital, sendo aceita a remessa por via postal, com aviso de recebimento, desde que seja efetuada a
entrega dos mesmos até o dia e horário indicados para protocolo. O Município de Piratuba e a
Comissão Permanente de Licitações não se responsabilizarão, e nenhum efeito produzirá para o
licitante, se os envelopes não forem entregues em tempo hábil para protocolização dentro do prazo
estabelecido no subitem 1.2 deste Edital, no Departamento de Compras deste Município.
4.4 - No caso da proponente ser Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP),
esta deverá apresentar para credenciamento Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, de
acordo com a Instrução Normativa DRNC n° 103/2007. As sociedades simples, que não registrarem
seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar Certidão de Registro Civil de Pessoa Jurídica,
atestando seu enquadramento nas hipóteses do Art. 3° da Lei Complementar 123/2006.
4.5 - A empresa que não comprovar a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, com a apresentação de um dos documentos acima descritos, não terá direito aos benefícios
concedidos pela Lei Complementar 123/2006. Este(s) documento(s) deverá(ão) ser
apresentado(s) obrigatoriamente no envelope da Habilitação.
5 - DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO
5.1 - O envelope 01, contendo a documentação relativa à habilitação deverá conter:
a) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social consolidado em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial do Estado, devendo, no caso de sociedades por ações, estar
acompanhado do documento de eleição (ata publicada em órgão de imprensa oficial) de
seus atuais administradores;
b) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos a
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Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
c) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Estaduais;
d) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Municipais, relativa ao
Município da sede do licitante;
e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais, instituídos por Lei (CND ou CPD-EN do
INSS);
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do
FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais, instituídos
por Lei;
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho (CNDT ou CPDT-EN);
h) Certidão Simplificada de Microempresa e ou Empresa de Pequeno Porte emitida pela
Junta Comercial da sede do licitante onde conste o seu enquadramento como Empresa de
Pequeno Porte ou Microempresa. As sociedades simples, que não registram seus atos na
Junta Comercial, deverão apresentar certidão do Registro Civil de Pessoas Jurídicas
atestando seu enquadramento nas hipóteses do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
i) Certidão Negativa de Falência e de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida por
distribuidor da sede da licitante;
j) Declaração de Atendimento à Legislação Trabalhista de Proteção à Criança e ao
Adolescente, conforme modelo constante do Anexo “III”.
k) Declaração expressa da empresa licitante que, para execução do objeto da presente
licitação, disponibilizará:
k.1) Imóvel para a implantação do pátio de recolhimento de veículos apreendidos com os
requisitos mínimos constantes no item 4 do Termo de Referência (Anexo IV).
k.2) Sistema informatizado específico para administração do pátio, o qual deverá, no
mínimo:
 Permitir registro diário;
 Identificar os veículos recebidos;
 Identificação do proprietário ou condutor do veículo ( nome, endereço, RG, CPF,
telefone)
 Especificar nome, endereço e identidade do proprietário ou condutor;
 Especificar data e horário de recebimento do veículo;
 Especificar data e horário de saída do veículo;
 Identificar a pessoa para a qual foi liberado o veículo.
k.3) No mínimo, dois veículos reboque, sendo um com capacidade para 3.500 (três mil e
quinhentos) quilos e outro com capacidade para 8.500 (oito mil e quinhentos) quilos,
ambos com, no máximo, 10 (dez) anos de fabricação.
l)

Declaração de que a empresa conhece na íntegra o Edital e se submete às condições
nele estabelecidas.

5.2 - Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da
Administração, mediante conferência da cópia com o original, ou publicação em órgão da imprensa
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oficial.
5.3 - No caso de serem apresentados documentos relativos à regularidade fiscal (art. 29 da
Lei nº. 8.666/93) ou Certidão Negativa de Falência e de Recuperação Judicial ou Extrajudicial sem
menção expressa do prazo de validade, será automaticamente adotado o prazo de validade de 90
(noventa) dias consecutivos contados a partir da data de sua emissão.
5.4 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida no item 5.1, mesmo que esta apresente alguma restrição quanto a
regularidade fiscal (alíneas “b” a “g”), sobpena de inabilitação.
6 - DA PROPOSTA
6.1 - O envelope 02 - PROPOSTA deverá conter a proposta propriamente dita, redigida em
português, de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras, devidamente datada, assinada ao
seu final e rubricada nas demais folhas, contendo ainda:
a) Carta proposta de acordo com o modelo do Anexo V, adequadamente preenchida, com o
percentual ofertado sobre a receita bruta mensal arrecadada na execução do objeto,
admitindo-se propostas com percentual igual ou superior a 5% (cinco por cento).
b) Número desta Concorrência;
c) Local, data, assinatura e identificação (nome, RG e CPF) do representante legal da
licitante.
6.2 – O percentual estipulado na letra “a”, considera-se como valor mínimo, sob pena de
desclassificação de propostas inferiores.
7 - DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
7.1 - A presente Concorrência será processada e julgada de acordo com o procedimento
estabelecido no art. 43 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações.
7.2 - No dia, local e hora designados no preâmbulo, na presença dos licitantes ou de seus
representantes legais que comparecerem no ato, a comissão iniciará os trabalhos, examinando os
envelopes 01 – DOCUMENTAÇÃO e 02 – PROPOSTA, os quais serão rubricados pelos seus
membros e representantes presentes, procedendo-se a seguir à abertura dos envelopes 01 –
DOCUMENTAÇÃO.
7.3 - Os envelopes 01 – DOCUMENTAÇÃO serão abertos sendo que os documentos neles
contidos serão examinados e rubricados pelos membros da Comissão de Licitação e pelos
proponentes ou seus representantes credenciados.
7.4 - Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os documentos
exigidos no item 5 deste Edital, ou que apresentarem documentos rasurados ou com prazo de
validade vencido na data da abertura dos envelopes 01 – DOCUMENTAÇÃO, ou ainda os
proponentes que apresentarem seus documentos de forma diversa da estabelecida nos subitens 5.2
e 5.3 deste Instrumento Convocatório.
7.5 - Os envelopes nº 02 – PROPOSTA, serão devolvidos fechados aos proponentes
considerados inabilitados, desde que não tenha havido recurso ou após a sua denegação.
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7.6 - Serão abertos os envelopes 02 - PROPOSTA, contendo as propostas de preços dos
proponentes habilitados, desde que tenha havido renúncia expressa de todos os proponentes de
interposição de recursos de que trata o art. 109, inc. I “a” da Lei 8.666/93, através da assinatura na
Ata, ou Termo de Renúncia (modelo constante do anexo “II” deste Edital). Caso contrário, a data da
abertura será comunicada diretamente às proponentes (podendo tal intimação ocorrer através de
publicação na imprensa oficial) após julgado o recurso interposto, ou decorrido o prazo sem
interposição de recursos.
7.7 - Uma vez abertas, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo
admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões.
7.8 - Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos estabelecidos nos
subitens 6.1 e 6.2 deste instrumento convocatório, promovendo-se a desclassificação das propostas
desconformes ou incompatíveis com os requisitos deste Edital.
7.9 - As propostas que apresentarem erros manifestos de cálculos serão corrigidas
automaticamente pela Comissão.
7.10 - Será efetuado o julgamento e a classificação das propostas de acordo com o
estabelecido no item 8 deste Edital.
7.11 - Da(s) sessão(ões) de abertura e apreciação de envelopes será(ão) lavrada(s) ata(s)
circunstanciada(s) a respeito, devendo toda e qualquer declaração constar obrigatoriamente da(s)
mesma(s), ficando sem direito de fazê-lo posteriormente, tanto as proponentes que não tiverem
comparecido, como os que mesmo tendo comparecido não consignarem em ata os seus protestos.
7.12 - Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas,
o Município de Piratuba poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para reapresentação
de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas que ensejaram a sua
desqualificação.
8 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
8.1 - As propostas dos proponentes julgados habilitados serão classificadas pela ordem
decrescente dos preços apresentados, considerando-se vencedor aquele que apresentar a MAIOR
PERCENTUAL SOBRE A RECEITA BRUTA MENSAL pela outorga da concessão de uso prevista
no subitem 2.1 deste Edital, nos termos do art. 15, inc. II da Lei Federal nº 8.987/95.
8.2 - Havendo empate entre duas ou mais propostas a classificação se fará por sorteio, em
ato público, na própria sessão de julgamento e classificação das propostas, nos termos do art. 45, §
2º da Lei nº 8.666/93.
8.3 - Ressalvado o disposto no subitem 7.9, havendo discrepância entre os valores grafados
em algarismo e por extenso, prevalecerá o valor por extenso.
8.4 - Serão desclassificadas as propostas que:
a) não obedecerem as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos;
b) tiverem seus preços baseados nos de outras propostas;
c) não estiverem assinadas pelo representante legal ou autorizado;
d) apresentarem ofertas com valores inferiores à oferta mínima estabelecida no subitem 9.1
deste Edital;
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e) apresentarem ofertas manifestamente inexequíveis ou financeiramente incompatíveis com
os objetivos desta licitação.
9 - DO VALOR MÍNIMO DA REMUNERAÇÃO DA CONCESSÃO
9.1 - O valor mínimo estipulado pela Lei Ordinária n. º 1.576/2021 para a outorga da
concessão do uso, objeto deste certame, é de 5% (cinco por cento), sobre a Receita Bruta Mensal da
Concessionaria.
10 - DA FORMA DE PAGAMENTO
10.1 – A proponente vencedora deverá efetuar os relatórios dos serviços executados e
entregar para a Autoridade Municipal de Transito até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao
vencido, que terá um prazo máximo de 03 (três) dias úteis para confirmar o relatório apresentado.
Estando este regular, a Autoridade Municipal de Transito autoriza a emissão do Documento de
Arrecadação Municipal (DAM), para pagamento em até 5 (cinco) dias;
10.2 - No caso da reprovação do relatório a Autoridade Municipal de Transito comunicará a
proponente vencedora o motivo da reprovação do relatório, que deverá em até 5 (cinco) dias
apresentar novamente o relatório com as devidas correções ou comprovações e argumento;
10.3 - Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela proponente vencedora
serão aferidos mensalmente, com base nos relatórios apresentados, que depois de conferidos e
aprovados, será assinado pela Autoridade Municipal de Transito.
11 - DOS RECURSOS
11.1 - Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de Recurso Administrativo, nos
termos do art. 109 da Lei nº 8.666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali
estabelecidos.
12 - DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO
12.1 - A Comissão Permanente de Licitações fará a adjudicação à licitante classificada em
primeiro lugar, sendo que caberá à Autoridade Competente a decisão sobre a homologação do
procedimento.
12.2 - Após o procedimento acima descrito, a adjudicatária será formalmente convocada a
assinar o Termo de Contrato (minuta constante do Anexo “VI”, deste Edital) dentro do prazo de 5
(cinco) dias úteis, após a convocação formal (que ocorrerá no mesmo dia da homologação), junto ao
Departamento de Compras do Município de Piratuba. Decorrido o prazo acima estipulado, se
adjudicatária não aceitar ou retirar o instrumento contratual, decairá do direito à mesma, sujeitandose às sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93 e multa de 20% (vinte por cento) do valor total
do Contrato.
12.3 - O Município de Piratuba poderá, quando o convocado não assinar o termo de contrato
no prazo e condições estabelecidas neste instrumento convocatório, convocar os proponentes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação
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independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/63 e suas posteriores
alterações.
12.4 - Na hipótese de haverem documentos, dentre aqueles apresentados pela licitante em
atendimento às alíneas “b” a “f” do item 5.1 ainda na fase de habilitação deste certame, com prazo
de validade vencido à época da convocação para a assinatura do Contrato, os mesmos deverão ser
reapresentados ao Departamento de Compras do Município no ato da assinatura do Contrato,
devidamente renovados.
13 - DO CONTRATO E VIGÊNCIA
13.1 - Fica estabelecido que, com a Empresa Licitante vencedora será celebrado contrato
(Termo de Concessão), de acordo com a minuta do Anexo VI, que deverá ser assinado em até 05
dias, a partir da notificação para este fim, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no art. 81, da Lei 8.666/93.
13.2 - O contrato proveniente do presente processo terá vigência de 10 (dez) anos,
improrrogáveis, contados da data da sua assinatura, na forma do disposto art. 2º da Lei Ordinária n. º
1.576/2021.
13.3 - Caso a proponente declarada vencedora, não queira ou não possa assinar o contrato
dentro do prazo máximo previsto, poderá o Município, sem prejuízo de aplicação de penalidades ao
desistente, optar pela contratação das proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para
fazê-lo nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, se alternativamente o Município
não preferir revogar a presente Licitação.
13.4 - - A fiscalização exercerá controle em relação à qualidade dos serviços executados, a
fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas as disposições a eles
relativas.
13.5 - A fiscalização poderá ordenar a qualquer momento, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis ao caso, a paralisação dos serviços sempre que a empresa deixar de cumprir o contido com
as exigências do Edital e seus anexos.
14 - DA RESCISÃO CONTRATUAL
14.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato decorrente desta licitação ensejará sua
rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei n 8.666/93 e posteriores
alterações, com as consequências previstas no art. 80 da referida Lei, sem que caiba à empresa
CONCESSIONÁRIA direito a qualquer indenização.
14.2 - A rescisão contratual poderá ser:
14.2.1 - determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I
a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
14.2.2 - amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no
processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração.
15 - DAS PENALIDADES
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15.1 - As penalidades estão dispostas na Cláusula Quinta do Contrato a ser firmado,
conforme minuta constante do Anexo “VI” do presente Edital.
16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 - Esclarecimentos relativos a presente licitação e às condições para atendimento das
obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados diretamente no
Departamento de Compras e Licitações do Município de Piratuba, no endereço citado no preâmbulo
deste Edital, ou através do telefone (49) 3553-0288, de segunda à sexta-feira, das 07h30 as 11h30 e
das 13h30 às 17h.
16.2 - Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, as
licitantes farão constar em sua documentação endereço eletrônico (e-mail), número de telefone e
fax, bem como o nome da pessoa indicada para contatos.
16.3 - As licitantes participantes deste certame licitatório desde já declaram, sob a pena
prevista no parágrafo único do artigo 97, da Lei nº. 8.666/93, não estarem declaradas inidôneas ou
suspensas de participação em licitações, por qualquer entidade da administração pública direta ou
indireta, de qualquer das esferas de governo, nos termos dos incisos III e IV, do artigo 87, do referido
diploma legal.
16.4 - A empresa CONCESSIONÁRIA será responsável por todos os ônus e obrigações
concernentes à legislação fiscal, social, trabalhista e tributária, bem como pelos danos e prejuízos
que a qualquer título causar ao CONCEDENTE, ao meio ambiente e/ou a terceiros, em decorrência
da execução dos serviços contratados, respondendo por si e por seus sucessores.
16.5 - O Município de Piratuba reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação,
nos termos do art. 49, da lei nº. 8.666/93.
16.6 - Informações fornecidas verbalmente por pessoas pertencentes ao quadro de servidores
da Administração Municipal de Piratuba não serão consideradas como motivos para impugnações.
16.7 - Erros de natureza formal poderão ser sanados a critério da Comissão Permanente de
Licitações, durante as Sessões Públicas, inclusive a consulta da regularidade, de documentos
emitidos pela internet que foram apresentados vencidos e/ou não apresentados, e/ou o colhimento
de eventual assinatura faltante desde que o representante esteja presente na sessão.
16.8 - A participação na presente licitação implica no conhecimento e na aceitação plena
deste Edital e suas condições.
16.9 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de
Licitações, à luz das disposições contidas na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações
e demais legislações aplicáveis.
16.10 - O foro competente para dirimir possíveis dúvidas e/ou litígios pertinentes ao objeto da
presente licitação é o da Comarca de Capinzal, SC.

17 - DOS ANEXOS DO EDITAL
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17.1 - Integram o presente Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os
seguintes anexos:
A) Anexo “I” – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO;
B) Anexo “II” – TERMO DE RENÚNCIA
C) Anexo “III” – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO
TRABALHISTA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE;
D) Anexo “IV” – TERMO DE REFERÊNCIA
E) Anexo “V” – MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL;
F) Anexo “VI” – MINUTA DE CONTRATO;
G) Anexo “VII” – LEI ORDINÁRIA N.º 1.576/2021
Piratuba, SC, 20 de outubro de 2021.

OLMIR PAULINHO BENJAMINI
Prefeito Municipal
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CONCORRÊNCIA Nº 02/2021
ANEXO “I”
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:

À Comissão Permanente de Licitações do Município de Piratuba, SC

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a)..........., portador(a) da Cédula de identidade
nº. ........... e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº. .........., a participar do procedimento licitatório, sob a
modalidade CONCORRËNCIA Nº. 02/2021, instaurado pelo Município de Piratuba.
Na qualidade de representante legal da empresa ................................., outorga-se ao
acima credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de Recurso.

Local, ______ de ____________________ de 2021.

(nome e assinatura do responsável legal)
(número da carteira de identidade e órgão emissor)
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CONCORRÊNCIA Nº. 02/2021
ANEXO “II”
MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA

Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:

À Comissão Permanente de Licitações do Município de Piratuba, SC

TERMO DE RENÚNCIA RELATIVO AO JULGAMENTO
DA FASE DE HABILITAÇÃO

A

proponente

abaixo

assinada,

participante

da

Licitação

modalidade

CONCORRËNCIA Nº. 02/2021, do Município de Piratuba, através de seu representante legal,
declara na forma e sob as penas impostas pela Lei nº. 8.666/93, de 21/06/1993, que não pretende
recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar,
renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em
consequência, com o curso do Procedimento Licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de
proposta dos proponentes habilitados.

Local, ______ de ____________________ de 2021.

(nome e assinatura do responsável legal)
(número da carteira de identidade e órgão emissor)
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CONCORRÊNCIA Nº. 02/2021
ANEXO “III”
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DE
PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:

DECLARAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 02/2021
................................., inscrito(a) no CNPJ nº ...................., por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr.(a) ...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº
........................... e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art.
27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.)

Local, ______ de ____________________ de 2021.

(nome e assinatura do responsável legal)
(número da carteira de identidade e órgão emissor)
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CONCORRÊNCIA Nº. 02/2021
ANEXO “VI”
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PARA A REMOÇÃO, GUARDA E DEPÓSITO DE
VEÍCULOS APREENDIDOS OU RECOLHIDOS EM DECORRÊNCIA DE INFRAÇÃO DE
TRÂNSITO, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS OU PENALIDADES,
IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PÁTIO
1.2. A concessionária deverá desempenhar as atividades de remoção e recolhimento dos veículos
em todo o território do Município de Piratuba.
1.3. A concessão pressupõe a prestação do serviço adequado considerando-se como tal aquele que
satisfizer às condições de regularidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia,
equidade e continuidade, nos termos das legislações, do edital de licitação e do Termo de
Concessão.
1.4. A prestação dos serviços, pela concessionária compreenderá:
a. A execução e gestão dos serviços delegados.
b. O apoio na execução dos serviços não delegados.
c. A execução e gestão dos serviços complementares prestados diretamente
concessionária.
d. O apoio na fiscalização dos serviços complementares prestados por terceiros.

pela

1.5. A prestação do serviço deverá obedecer ao disposto na legislação, nas normas
complementares, nos padrões e nos procedimentos dispostos no Edital e seus anexos, bem
como na proposta econômica do adjudicatário da licitação.
1.6. Todas as especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Edital e seus anexos
deverão ser cumpridas na íntegra.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. Primordialmente, nos termos da própria Legislação Federal, é de se destacar, a obrigatória e
prévia necessidade do transcurso de procedimento licitatório para a contratação dos serviços,
conforme dispõe o próprio art. 262 do Código de Transito Brasileiro, assim dito:
“Art. 262. O veículo apreendido em decorrência de penalidade aplicada
será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e
responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o
seu proprietário, pelo prazo de até trinta dias, conforme critério a ser
estabelecido pelo CONTRAN.
§1º No caso de infração em que seja aplicável a penalidade de
apreensão do veiculo, o agente de transito devera, desde logo, adotar a
medida administrativa de recolhimento do Certificado de Licenciamento
Anual.
Concorrência 02/2021

ASSINADO DIGITALMENTE

fl. 13/31

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 1405

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA
ESTÂNCIA HIDROMINERAL E CLIMÁTICA

§2º A restituição dos veículos apreendidos só ocorrera mediante o
prévio pagamento das multas impostas, taxas e despesas com remoção
e estada, além de outros encargos previstos na legislação especifica.
§3º A retirada dos veículos apreendidos é condicionada, ainda, ao
reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não
esteja em perfeito estado de funcionamento.
§4º Se o reparo referido no parágrafo anterior demandar providência
que não possa ser tomada no depósito, a autoridade responsável pela
apreensão liberará o veículo para reparo, mediante autorização,
assinando prazo para a sua reapresentação e vistoria.
§5º O recolhimento ao depósito, bem como a sua manutenção, ocorrerá
por serviço público executado diretamente ou “contratado por licitação
pública pelo critério de menor preço”.
2.2. Em justificativa, decorre a extrema necessidade de se realizar o competente procedimento
licitatório, objetivando ter futuramente reconhecida empresa legitimada para prestação dos
serviços de REMOÇÃO, GUARDA E DEPÓSITO DE VEÍCULOS APREENDIDOS OU
RECOLHIDA EM DECORRÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, APLICAÇÃO DE MEDIDAS
ADMINISTRATIVAS OU PENALIDADES, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO
PÁTIO.
2.3. Considerando que o Município não dispõe de caminhão guincho, nem possui pátio ou
funcionários para a finalidade de coleta, transporte e armazenamento de veículos apreendidos,
há a necessidade e a URGÊNCIA, para sua implantação. Atualmente em blitz realizadas pela
Policia Militar, ou em outras abordagens, quando ocorre a necessidade de apreensão de algum
veículo isso vem causando grande transtorno por não existir a oferta de coleta de veículos
através do serviço de guincho.
2.4. Devido ao fato de que no Município de Piratuba não possui empresas registradas objeto desta
Licitação de remoção, guarda e depósito de veículos, o pátio poder ser em outro município, não
necessariamente no município de Piratuba, desde que respeitada à distância máxima de 10 km
(dez quilômetros), do perímetro urbano de Piratuba.
3. PRAZOS DE INSTALAÇÃO
3.1. Após homologação e assinatura do contrato será concedido prazo de até 120 (cento e vinte dias)
para a devida adequação/instalação de estrutura, conforme exigências da Lei 1.576/2021 e
deste Edital.
3.1.1. No período mencionado anteriormente a Concessionaria deverá comunicar sobre a instalação
das estruturas a Autoridade Municipal de Transito, para as devidas verificações in loco para
aprovação;
3.1.2. Nos casos de reprovação, será notificado a Concessionaria através de relatórios para as
devidas correções num prazo não superior a 30 (trinta) dias, caso persistir será rescindido o
contrato e aplicado sanções administrativas, relacionadas nos neste Edital.
3.1.3. Após análises, o responsável emitirá o Termo de Conformidade das Instalações, sendo este
condição para início das atividades;
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3.2. Durante a vigência do Contrato a Autoridade Municipal de Transito, e ou demais servidores
municipais autorizados pelo Chefe do Poder Executivo, Órgãos Estaduais e ou Federais de
Transito, Policia Federal, Policia Civil e Militar a qualquer momento poderão ter acesso as
estruturas, veículos, sistemas de controle, documentos dentre outros, caso seja necessário.
3.2.1. A Concessionaria deverá atender as solicitações objetivando o melhor atendimento ao público e
órgão fiscalizador as recomendações sempre que for notificação pela Autoridade Municipal de
Transito, e ou demais servidores municipais autorizados pelo Chefe do Poder Executivo,
Órgãos Estaduais e ou Federais de Transito, Policia Federal, Policia Civil e Militar.
3.2.2. A Concessionaria deverá prestar todas as informações (verbal ou escrita) e ou participar em
juízo sempre que for solicitado.
4. ESTRUTURA BÁSICA DO PÁTIO
4.1. Ter local apropriado, iluminado, cercado, com escritório, banheiros e recepção que ofereça
segurança e recepção 24 horas por dia, a fim de atender tanto os agentes e entidades
executivas de trânsito, assim definidos na legislação, o público em geral, bem como zelar pela
total segurança dos veículos recolhidos, do qual passa a ser depositário fiel;
4.2. ter área mínima de 2.000 (dois mil) metros quadrados, com no mínimo 200 (duzentos) metros de
área coberta que proporcione o abrigo de automóveis e motocicletas;
4.3. Possuir um sistema informatizado de registro e controle do qual deve constar, no mínimo, a
identificação do veículo, nome, endereço, número de identidade e CPF do condutor ou
proprietário, data do recebimento e data da saída do veículo;
4.4. Possuir equipamentos de combate a incêndio e extintores localizados estrategicamente em toda
a área do pátio e de fácil acesso;
4.4.1. O cumprimento do disposto no subitem anterior não interfere nas vistorias e exigências
realizadas pelo Corpo de Bombeiros;
4.5. O local deverá apresentar condições de segurança aos veículos durante 24h (vinte e quatro
horas) por dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados, em todo o terreno;

5. MÉTODO OPERACIONAL
5.1. O pátio terá seu funcionamento 24h (vinte e quatro horas) por dia, 07 (sete) dias por semana,
inclusive feriados, quando da necessidade de encaminhar o veículo apreendido para o mesmo,
de acordo com os chamados dos Agentes da Autoridade de Trânsito;
5.1.1. Disponibilizar 24 horas de no mínimo 2 (dois) números de telefone celular, 1 (um) telefone
fixo, e outros meios de comunicação de pessoas da concessionária e ou plantonistas para
receber chamados pelos órgãos de transito e fiscalizadores (Autoridade Municipal de Transito,
Policia Civil e Militar)
5.2. O atendimento ao público e retirada dos veículos, o horário de atendimento será das 08h às
11h30min e das 13h30min às 18h, de segunda à sexta-feira, excluídos os feriados;
5.3. Retirada do veículo de circulação;
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5.3.1. Os veículos de remoção, quando solicitados pelos agentes da autoridade de trânsito, deverão
priorizar o atendimento e se apresentar nos locais designados e em condições de
operacionalidade, bem como seus funcionários deverão estar de acordo com este Termo;
5.3.2. A partir do primeiro chamado de qualquer Agente da Autoridade de Trânsito, solicitando os
serviços de remoção, deverão ser cumpridos os tempos de deslocamento a seguir:
a. Centro e bairros: tempo máximo de 30 (trinta) minutos.
b. Comunidades distantes até 15 km do Centro: tempo máximo de até 40 (quarenta) minutos.
c. Comunidades distantes entre 15 a 20 km do Centro: tempo máximo de até 45 (quarenta e
cinco) minutos.
5.3.3. Qualquer remoção dar-se-á SEMPRE por decisão e determinação do servidor público
detentor de competência para tal, nos termos do CTB e depois da lavratura dos documentos
necessários;
5.3.4. Depois da lavratura dos documentos, será iniciada a operação de remoção do veículo pela
concessionária, observando as seguintes etapas:
a. Vistoria do veículo e preenchimento do Auto de Retirada do Veículo de Circulação.
b. Deverá ser informado ao proprietário ou condutor do veículo que efetue a retirada dos
objetos pessoais, pois após o reboque do mesmo, os itens que estiverem no veículo não
poderão ser retirados até que ocorra a liberação.
c. Embarque do veículo no reboque.
d. Deslocamento ao pátio.
5.3.5. Caçambas ou similares contendo algum tipo de material deverão seguir as normativas dos
artigos 270 e 271 do Código de Trânsito Brasileiro;
5.3.6. Procedimentos de Entrada de Veículos;
5.3.6.1. Ao chegar ao pátio, o veículo transportado deverá ser colocado na Área de
Recepção e Vistoria, conforme subitem 5.3.1, onde será conferido o preenchimento
do Auto de Retirada do Veículo de Circulação – ARVC, preenchido em via pública;
5.3.6.2. Também neste momento será observada a situação física do veículo ao dar
entrada no Pátio, com a gravação das imagens através de fotos;
5.3.6.3. Realizada a vistoria, o veículo será estacionado em área própria e será
registrado no Sistema da Concessionaria, a entrada do veículo, com no mínimo sua
marca, modelo, cor, placa, número de chassi, quando possível, sua localização no
pátio e as imagens realizadas;
5.3.6.4. Já cadastrado em sistema próprio do controle do pátio, deverá ser realizado o
registro de remoção do veículo no sistema do DETRANNET;
5.3.6.5. Para utilização do sistema do DETRANNET a concessionária deverá
apresentar-se ao DETRAN/SC e realizar o seu cadastro, em até 30 (trinta) dias
após o início das atividades;
5.3.6.6. O Município poderá alterar o sistema utilizado para controle de veículos
removidos, conforme a necessidade, sendo comunicado expressamente a
concessionária em tempo hábil para adequações;
5.3.7. Procedimento de Saída dos Veículos;
5.3.7.1. Tendo ingressado no Pátio, o veículo somente será retirado, com o Termo de
Liberação emitido pelo CIRETRAN, Delegacia da Comarca ou PM-SC, uma vez
atendidas às exigências da legislação de trânsito;
5.3.7.2. Exceto aos veículos que necessitarem passar por Vistoria e/ou Inspeção,
nestes casos o veículo será transladado pelo veículo reboque da concessionária e
retornará ao pátio para liberação, fincando o responsável pelo veículo impedido de
optar pelo serviço de translado;
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5.3.7.3. Todos os custos de translado serão por conta do proprietário do veículo e será
incluído nas custas a serem pagas ao pátio;
5.3.7.4. Estes pagamentos serão realizados mediante emissão de Nota Fiscal, por meio
de boleto bancário e/ou depósito identificado, debitando diretamente na conta
bancária da concessionária;
5.3.7.5. O proprietário ou representante legal poderá acompanhar a vistoria final, onde
serão avaliados os itens constantes no Auto de Retirada do Veículo de Circulação –
ARVC e se possível, as fotos de entrada do veículo no Pátio;
5.3.7.6. Neste ato será assinado o Recibo de Retirada do veículo, constando os dados
do proprietário ou representante legal e sua assinatura concordando com a vistoria
de retirada do veículo, isentando a concessionária de quaisquer problemas
verificados posteriormente;
5.3.7.7. Existindo algum dano, divergente do ARVC, e se comprovado que ocorreu
durante o tempo de guarda do veículo, a informação deverá constar no Recibo de
Retirada do veículo, devendo a concessionária, sanar o dano observado no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data de retirada do veículo;
5.3.7.8. Após a conclusão da vistoria, será cadastrado a liberação do veículo no
sistema do DETRANNET e a saída do veículo no sistema da concessionária,
informando data e horário de retirada e mantendo o histórico de todos os veículos
que já passaram pelo pátio;
5.3.7.9. Concluído os trâmites de saída do veículo, a concessionária arquivará a
documentação de forma segura e organizada, cedendo ao Município, quando
solicitado;
5.3.7.10. A saída de qualquer veículo do pátio, sem a correspondente liberação, de
acordo com os critérios descritos anteriormente, será considerada falta gravíssima,
passível de penalidades estabelecidas em contrato;
5.3.7.11. Passados o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de
recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado, preferencialmente,
por meio eletrônico.
5.4. Receber todo e qualquer veículo, assim classificados no Art. 96, da Lei 9.503, de 23 de setembro
de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro) quando devidamente apreendidos, removidos ou
retirados de circulação pelos Agentes da Autoridade de Trânsito, exceto aqueles com restrições
judiciais, comunicação de furto ou tração animal
5.5. Cobrar pela permanência do veículo no depósito o valor previsto no processo licitatório e no
contrato;
5.6. Liberar os veículos somente para seus proprietários ou procuradores, mediante a regularização
do motivo do recolhimento, devidamente comprovada
5.7. Comprovar dispor de no mínimo 02 (dois) veículos, sendo um com capacidade para 3.500 kg e
outro com capacidade para 8.500 kg, ambos em bom estado de conservação. (Apresentar
comprovações na aprovação para início das atividades)
5.8. Realizar a suas expensas, o leilão dos automóveis apreendidos, que possam ser objeto de
alienação na forma da lei
5.9. A Concessionaria deverá guardar em sua sede de recepção ao público, placa indicativa com os
valores definidos no procedimento licitatório, número do procedimento, vigência do contrato, bem
como a informação de ser concessionária de serviço público
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5.10. A Concessionaria deverá receber o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo
recolhido pelo agente de trânsito no ato da autuação, devendo ser arquivado local destinado
especificamente para esta finalidade;
5.10.1. A Concessionaria se responsabilizará pela guarda dos documentos dos veículos recolhido, nos
casos de perda, extravios ou desaparecimento deverá com seus custos e ou poderá sofrer
sanção administrativa.
5.11. A liberação do veículo será providenciada mediante a regularização do veículo e da
apresentação das Guias de Pagamento devidamente autenticadas, que comprovem o
recolhimento de todas as taxas, impostos e multas devidas pelo proprietário do veículo,
registradas no sistema informatizado do DETRAN/SC, liberação da Policia Civil e pagamento
para concessionária dos serviços especificado no Anexo Único da Lei 1.576/2021.;
5.12. No ato da entrega do veículo será devolvido ao proprietário ou seu representante legal
habilitado, mediante recibo, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo recolhido no
ato da autuação e remoção;
5.13. A Concessionaria é responsável desde a autorização, pelo agente de trânsito, para remoção,
até a entrega do veículo ao proprietário ou representante legal, por danos causados ao veículo e
pela comprovada falta de equipamentos e/ou acessórios, assegurado o direito de regresso
contra o autor do dano ou responsável pelo fato;
5.14. Os Automóveis e motocicletas serão mantidos na área coberta, sendo que, ultrapassada a
capacidade de depósito na área coberta, o automóvel ou motocicleta apreendido há mais tempo
será deslocado para o pátio;
5.15. A Concessionaria será responsável integralmente pela guarda e segurança dos veículos,
mantendo-os de acordo com o relatório de entrada no pátio, no período em que o veículo
permanecer em sua guarda;
5.16. A Concessionaria poderá solicitar expressamente a contratação de terceiros para execução do
serviço de remoção de veículos, aos Fiscais do Contrato, que poderão autorizar, desde que
devidamente justificada a necessidade;
5.16.1. Os custos da contratação com terceiros, bem como a responsabilidade da prestação dos
referidos serviços, devidamente autorizados, ocorrerão totalmente a cargo da concessionária
5.17. Será permitida a entrada de terceiros junto à área de veículos apreendidos, quando para
visitação antecedida de leilões, desde que sejam acompanhados por funcionário do pátio;
5.18. A retirada de veículos já liberados deverá ocorrer na Área de Recepção e Vistoria de
Veículos, não devendo ser permitida a entrada de terceiros à Área de Armazenagem;
6. PESSOAL E UNIFORMES
6.1. A Concessionaria será responsável pelo treinamento e fornecimento de todo pessoal qualificado.
6.2. Todos os membros da equipe deverão portar crachás identificadores, com foto, nome completo,
nome da empresa e a frase “A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE PIRATUBA”.
6.3. Todos usarão uniformes devendo ser reposto sempre que for necessário a sua troca.
6.4. O condutor operador deverá estar legalmente habilitado para condução de veículo reboque,
categoria “E”.
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6.5. Nos casos de trabalho durante o período noturno o condutor, além do uniforme padrão, deverá
utilizar coletes refletivos de boa qualidade, para facilitar sua visualização.
7. OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONARIA
7.1. Realizar a implantação do projeto em conformidade com os requisitos técnicos estabelecidos no
Edital e seus anexos.
7.2. Providenciar as aprovações junto aos órgãos públicos e licenças necessárias ao pleno
funcionamento do imóvel como depósito de veículos.
7.3. Coordenar a execução dos serviços, em comum acordo com o Município.
7.4. Proceder a vistoria técnica por meio de profissional capacitado em todos os veículos que
adentrem o pátio.
7.5. Zelar pela boa disciplina de seus empregados, mantendo-os em serviços, devidamente
uniformizados, com identificação e plenamente capacitados a executarem suas funções,
afastando imediatamente aqueles que a Polícia Militar, Polícia Civil e/ou Município entenderem
inidôneos, desidiosos ou que não se adaptem ao trabalho.
7.6. Não permitir que haja subcontratação, cessão, transferência, arrendamento, ou qualquer outra
forma de repasse a terceiros, do objeto do presente edital ou partes do mesmo.
7.7. Assumir por sua conta e encargo, todas as despesas com contratação de pessoal, inclusive
recolhimentos previdenciários, trabalhistas e tributários, regidas pelas disposições de direito
privado, não se estabelecendo, sob quaisquer hipóteses, relação entre os terceiros contratados
pela concessionária e o Município.
7.8. Auxiliar, junto ao DETRAN/SC, na realização do leilão público dos veículos que não forem
procurados por seus proprietários no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de
retirada do veículo de circulação, bem como auxiliar a Comissão Estadual de Leilões no intuito
de dar destino aos veículos não recuperados por seus proprietários, conforme disposição legal.
8. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
8.1. O Município, por intermédio de servidor designado, exercerá ampla e irrestrita fiscalização na
execução do objeto da Licitação, a qualquer hora.
8.1.1. Tal representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados.
8.2. A fiscalização exercida não reduz nem exclui a responsabilidade da concessionária, inclusive de
terceiros, por qualquer irregularidade.
9. CONSIDERAÇÕES SOBRE O PÁTIO
9.1. A concessionária deverá manter suas instalações, inclusive o pátio, em ótimas condições de
higiene, limpeza e ordem.
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9.2. A concessionária deverá impedir que as pessoas não autorizadas pelo Município tenham acesso
aos veículos da concessão, bem como das informações do sistema informatizado.
9.3. Caso haja veículos removidos de outros serviços que não os da presente concessão, estes
deverão estar separados dos veículos da concessão, por obstáculo físico, identificando a área
dos veículos removidos/apreendidos pelo Município.
9.3.1. As despesas para as referidas separações física serão integralmente por conta da
concessionária.
10. CONSIDERAÇÕES GERAIS
10.1. Será de responsabilidade da concessionária a execução da implantação de todos os
equipamentos necessários para a operação do sistema de acordo com os preceitos deste
Termo de Referência.
10.2. Ausência de quaisquer dos equipamentos, bem como o não cumprimento de qualquer
procedimento descrito neste Termo, implicará na imediata penalidade da concessionária
conforme Termo de Concessão.
10.3. Todos os serviços deverão estar de acordo com as normas, regulamentos, especificações e
orientações do Município e demais órgãos competentes, gerais e particulares.
10.4. Caso haja quaisquer anormalidades observadas pela concessionária que impossibilitem a
execução dos serviços, o Município deverá ser comunicado por escrito imediatamente para que
adote as providências necessárias.
10.5. A Concessionaria deverá reparar quaisquer danos ou prejuízos causados as concessionárias de
serviços públicos, bens públicos ou de terceiros, acidentes pessoais com funcionários ou
terceiros.
10.6. É vedada a contratação pela Concessionaria de servidores públicos ou agentes da autoridade de
trânsito.
10.7. Os veículos da Polícia Militar, Polícia Civil e Município, deverão ser atendidos sem quaisquer
despesas com relação aos serviços de que trata a concessão, dentro dos limites do Município.
10.8. Os veículos de pequeno porte pertencentes as Polícias e ao Município de Piratuba, quando em
pane, deverão ser transportados pela concessionária apenas dentro dos limites do Município,
sem a cobrança de taxas, respeitando as diretrizes estabelecidas pela autoridade responsável.
10.9. Os veículos oriundos de crimes, que estejam dentro dos limites do Município de Piratuba,
deverão ser recolhidos e guardados pela concessionária no pátio da mesma, ou transportados
e depositados em local estipulado pelos órgãos competentes, sem a cobrança de taxas por
estes serviços.
10.10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Órgão Executivo de Trânsito no Município de
Piratuba, o qual poderá expedir determinações gerais ou especiais de natureza complementar
a este Termo de Referência.
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CONCORRÊNCIA Nº. 02/2021
ANEXO “V”
MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL
Referente:

Processo de Licitação N° ___/2021 - Edital Concorrência Nº _____/2021.

Objeto:

CONCESSÃO PARA A EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE REMOÇÃO E
GUARDA DE VEÍCULOS APREENDIDOS OU RECOLHIDOS EM DECORRÊNCIA DE
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS OU
PENALIDADES.

Razão
Social:
__________________________________________________________________________.
CNPJ/MF:
_____________________________________________________________________________.
Endereço:
_____________________________________________________________________________.
Pessoa
para
Contato:
___________________________________
Fone
Celular:
_____________________.
Telefone/Fixo:
________________________________
e-mail:
____________________________________.

Em atendimento ao item 6 do Edital e seus anexos, apresentamos nossa PROPOSTA para execução
dos serviços pertinentes ao objeto desta licitação, a qual detalhamos na seguinte forma:
ITE
M
1

QTDE

UN

120 MÊS

ESPECIFICAÇÃO
Percentual sobre a arrecadação mensal bruto dos serviços de
remoção, guarda, depósito e leilão de veículos removidos,
aprendidos e retirados de circulação do Município de Piratuba.

PERCENTUAL
MENSAL
OFERTADO %

Declaramos ainda:
1. Que o prazo de validade da presente proposta é de _____ (_________) dias, contados da
data da abertura do envelope da Proposta no referido certame.
2. Que esta empresa está de acordo com todas as normas, condições e exigências do Edital e
de seus anexos.
Local e data: ___________________________
______________________________________________________________
Identificação e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente
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CONCORRÊNCIA Nº. 02/2021
ANEXO “VI”
MINUTA CONTRATUAL
CONTRATO Nº. ____/2021
TERMO DE CONCESSÃO DE USO QUE ENTRE SI
FAZEM O MUNICÍPIO DE PIRATUBA E A
EMPRESA
___________,
OBJETIVANDO
A
CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO
PÚBLICO DE REMOÇÃO E GUARDA DE
VEÍCULOS APREENDIDOS OU RECOLHIDOS EM
DECORRÊNCIA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO,
APLICAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS OU
PENALIDADES”.

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE PIRATUBA, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ-MF sob o n 82.815.481/0001-58, com sede na Rua
Governador Jorge Lacerda, 133, Centro, Piratuba, SC, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Sr. Olmir Paulinho benjamini, portadora da Cédula de Identidade nº ___________ SSP/SC
e inscrita no CPF-MF sob o nº ______________, doravante denominado simplesmente
CONCEDENTE, e, de outro, a empresa ______________, com sede na _______________, inscrita
no CNPJ-MF sob o nº ______________, neste ato representada pelo seu ______________, Sr.
________________, portador da Cédula de Identidade RG nº ___________ e inscrito no CPF-MF
sob o nº _____________, doravante denominada simplesmente CONCESSIONÁRIA, e perante as
testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de acordo
com o Processo Licitatório nº 85/2021, Concorrência nº 02/2021, e que se regerá pela Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Leis Federal n.º 8.987/95, 9.074/95 e 9.503/97, Leis
Ordinárias Municipal n.º 970/2008 e 1.576/2021 e demais normas regulamentares aplicáveis á
espécies e atendidas as cláusulas a seguir enunciadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA FORMA DE EXECUÇÃO
1.1. A CONCESSIONÁRIA acima qualificada obteve por parte do Município de Piratuba (SC), a
CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE REMOÇÃO E GUARDA DE
VEÍCULOS APREENDIDOS OU RECOLHIDOS EM DECORRÊNCIA DE INFRAÇÕES DE
TRÂNSITO, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS OU PENALIDADES.
1.2. Os serviços, objeto desta concessão, deverão ser executados em conformidade com o disposto
nas Leis Municipal nº 970/2008 e 1.576/2021 e Termo de Referência (Anexo IV do Edital) e
mantidos sem interrupção, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito reconhecido pelo
CONCEDENTE, ou quando autorizado por este.
1.2.1. Na execução do objeto, caberá à CONCESSIONÁRIA:
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a. Todo e qualquer investimento ou benfeitoria, bem como, todos os tributos incidentes sobre o
imóvel e demais despesas operacionais necessárias para atender às finalidades de
exploração do objeto desta concessão.
b. A responsabilidade pelo pagamento de salários, dos encargos trabalhistas, previdenciários e
de acidentes do trabalho, vigentes ou que venham a ser instituídos, referentes ao pessoal
integrante de sua sociedade e bem assim, empregados, funcionários, prepostos ou terceiros
que a CONCESSIONÁRIA colocar a serviço no atendimento do objeto.
c. Responsabilizar-se pelas despesas de locomoção, diárias, hospedagem e alimentação,
quando do deslocamento e permanência para a prestação dos serviços, bem como, por
eventuais danos decorrentes de acidentes de veículos quando do deslocamento para
realização dos serviços, sejam eles pessoais, materiais ou morais, inclusive de terceiros,
além de notificações por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro.
d. Cumprir e fazer cumprir pelos seus empregados, prepostos e contratados, as normas
disciplinares;
e. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, após a notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente;
f. Manter veículos, máquinas e edificações em perfeitas condições de segurança, conservação
e limpeza, arcando com as despesas para tanto necessárias e, ainda, garantindo o estrito
cumprimento da legislação vigente;
g. Prestar um eficiente padrão de serviços aos usuários e aparelhar-se adequadamente ao
exercício de suas atividades, de forma a garantir o atendimento total das exigências legais
inerentes;
h. Contratar seguro de responsabilidade civil em relação as suas atividades, exercidas
diretamente ou por seus prepostos, contra eventuais danos pessoais e/ou materiais
causados a terceiros, com importância segurada mínima estabelecida, tendo por base os
valores praticados no mercado.
i. Manter as instalações, veículos, máquinas e equipamentos utilizados na execução do objeto
dotados de aparelhagem adequada à prevenção e extinção de incêndio e/ou sinistro,
mantendo igualmente o seu pessoal instruído quanto ao emprego eficaz dessa
aparelhagem;
j. Implantar e desenvolver suas atividades de maneira a não comprometer a qualidade dos
recursos hídricos e do solo local, principalmente devido ao lançamento ou vazamento de
óleos, graxas, combustíveis e substâncias químicas, tóxicas e poluentes.
k. Cumprir as normas e diretrizes Federais, Estaduais e Municipais e também as da ABNT
pertinentes aos eventuais resíduos sólidos gerados nas suas atividades, bem assim seguir
as determinações sobre o assunto, estabelecidas pelas Autoridades Competentes.
l. Responsabilizar-se pelos impactos ambientais decorrentes da prestação dos serviços,
inclusive aqueles relativos à criação de passivos ambientais, arcando com todos os ônus
resultantes e, ainda, responsabilizar-se pelo desenvolvimento e implantação das medidas
mitigadoras dos impactos ambientais, exigidos pelos órgãos competentes.
1.2.2. O CONCEDENTE não se responsabilizará perante fornecedores e terceiros, inclusive os
órgãos arrecadadores dos encargos sociais e previdenciários, multas ou quaisquer outras
obrigações da empresa decorrentes da execução dos serviços.
1.2.3. O CONCEDENTE se reserva no direito de inspeção e fiscalização da execução do objeto,
observando-se o prescrito na legislação aplicável, bem como os termos do presente Termo.
1.2.4. Os direitos da CONCESSIONÁRIA decorrentes do presente Termo são intransferíveis, sendo
vedada à transferência da concessão a terceiros, sob pena da aplicação das sanções previstas
em Lei.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E REMUNERAÇÃO
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2.1. O prazo de vigência da presente concessão é de 10 (dez) anos, improrrogável, a contar da data
deste instrumento, na forma do disposto art. 2º da Lei Ordinária Municipal n. º 1.576/2021.
2.2. A Remuneração da concessionária resultará da cobrança de seus serviços, diretamente do
proprietário do veículo, pelos preços estipulados no Anexo Único da Lei n.º 1.576/2021, os quais
serão atualizados no mês de fevereiro de cada ano, a partir do ano de 2023, pela variação do
INPC ocorrida no ano anterior;
2.3. A execução do Termo de Concessão deverá ser acompanhada e fiscalizada por servidor público
municipal nomeado pelo chefe do Poder Executivo como Autoridade Municipal de Transito, que
anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados.
2.3.1. Não obstante o fato de a CONCESSIONÁRIA ser a única e exclusiva responsável pela
execução dos serviços, o Município, através de seus servidores ou de prepostos formalmente
designados, sem restringir a plenitude daquela responsabilidade, exercerá a mais ampla e
completa fiscalização dos serviços em execução.
2.3.2. A fiscalização exercerá controle em relação à qualidade dos serviços executados, a fim de
possibilitar a aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas as disposições a eles
relativas.
2.3.3. A fiscalização poderá ordenar a qualquer momento, sem prejuízo de outras sanções cabíveis
ao caso, a paralisação dos serviços sempre que a CONCESSIONÁRIA deixar de cumprir o
contido com as exigências do Edital e seus anexos.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PERCENTUAL E DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1. O percentual pactuado é aquele constante da proposta apresentada pela CONCESSIONÁRIA, e
importa __% (___________ por cento) sobre a arrecadação mensal dos serviços de remoção e
guarda de veículos apreendidos por infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro no
Município de Piratuba.
3.2. O pagamento deverá ser realizado pela CONCESSIONÁRIA mensalmente, até o 10º (décimo)
dia do mês subsequente ao vencido, de acordo com a apresentação do Documento de
Arrecadação Municipal (DAM) competente, expedido pela Secretaria Municipal de Gestão
Administrativa e Financeira conforme relatórios aprovados pela Gerência de Trânsito do
Município.
3.2.1. A CONCESSIONÁRIA deverá efetuar os relatórios dos serviços executados e entregar para a
Autoridade Municipal de Transito até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao vencido, que
terá um prazo máximo de 03 (três) dias úteis para confirmar o relatório apresentado. Estando
este regular, a Autoridade Municipal de Transito autoriza a emissão do Documento de
Arrecadação Municipal (DAM), para pagamento em até 5 (cinco) dias.
3.2.2. No caso da reprovação do relatório a Autoridade Municipal de Transito comunicará a
proponente vencedora o motivo da reprovação do relatório, que deverá em até 5 (cinco) dias
apresentar novamente o relatório com as devidas correções ou comprovações e argumento.
3.3. Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela proponente vencedora serão aferidos
mensalmente, com base nos relatórios apresentados, que depois de conferidos e aprovados,
será assinado pela Autoridade Municipal de Transito.
CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
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4.1. Do CONCEDENTE:
4.1.1. Tomar todas as providências necessárias à execução do presente Termo.
4.1.2. Acompanhar e fiscalizar a Concessão do Presente Termo.
4.1.3. Receber e aprovar o relatório mensal da movimentação financeira da Concessionária.
4.1.4. Providenciar a publicação do presente Termo de concessão.
4.2. Da CONCESSIONÁRIA:
4.2.1. Executar o objeto de acordo com o estipulado na cláusula primeira – do objeto e da forma de
execução - do presente Termo.
4.2.2. Responder pela solidez, segurança e perfeição do objeto deste Edital durante a execução dos
serviços.
4.2.3. Promover e manter a sinalização de advertência, de identificação e outras necessárias à
execução dos serviços, de acordo com a legislação específica e com as orientações do
Município.
4.2.4. Manter todos os seus empregados colocados a serviço na execução do objeto devidamente
uniformizados e munidos dos EPI’s adequados, com a identificação da CONCESSIONÁRIA.
4.2.5. Manter, durante a execução do Termo de Concessão todas as condições de habilitação
previstas no Edital e em compatibilidade com as obrigações assumidas;
4.2.6. Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do Termo de Concessão.
4.2.7. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas,
previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do Termo de
Concessão.
4.2.8. Apresentar laudo técnico de profissional qualificado, quando solicitado, responsabilizando-se
pelos serviços;
4.2.9. Reparar, corrigir, renovar, reconstruir ou substituir, as suas expensas no total ou em parte, o
objeto deste Edital ou parte dele, se for verificado vícios ou incorreções na execução dos
serviços.
4.2.10. Formalizar expediente de designação do Responsável Técnico da empresa.
4.2.11. Obedecer todas as Normas Técnicas da ABNT e INMETRO vigentes e que venham a vigorar
na execução dos serviços e fornecer, a qualquer época, os esclarecimentos e as informações
técnicas que venham a ser solicitadas pelo CONCEDENTE sobre o objeto do Termo de
Concessão.
4.2.12. Permitir e facilitar à fiscalização, a inspeção ao local e/ou equipamentos, em qualquer dia e
hora, devendo prestar os esclarecimentos solicitados.

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
5.1. Pelo atraso injustificado ou pela inexecução total do objeto, o CONCEDENTE poderá, garantida
a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções, com fulcro no artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e
alterações:
a. Advertência.
b. Multa, de até 10% (dez por cento) sobre a média da arrecadação mensal, com base nos
últimos 03 (três) meses da ocorrência do fato, no caso de descumprimento das cláusulas do
presente Termo de Concessão.
c. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos.
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
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perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no subitem anterior.
e. Multa no atraso do pagamento mensal de 0,33% (ponto trinta e três por cento) por dia de
atraso sobre o valor devido, conforme descrição do item 10 do Edital.
5.1.1. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem acima, poderão ser aplicadas
juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no processo, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis.
5.2. Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei, garantido o
contraditório e a ampla defesa.
6. CLÁUSULA SEXTA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
6.1. O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:
a. Por ato unilateral escrito do CONCEDENTE, nos casos enumerados nos incisos I a XVII, do
art. 78, da Lei 8.666/93.
b. Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de, no mínimo,
30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardado o interesse
público.
c. Judicialmente, nos termos da legislação vigente e, ainda,
6.2. O descumprimento, por parte da CONCESSIONÁRIA, de suas obrigações legais e/ou
contratuais, assegura ao CONCEDENTE o direito de rescindir o Termo de Concessão a
qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.
6.3. Fica reservado ao CONCEDENTE o direito de rescindir total ou parcialmente o presente
Termo, desde que seja administrativamente conveniente ou que importe no interesse público,
conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e alterações, sem que assista a
CONCESSIONÁRIA, direito algum de reclamações ou indenização.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO
7.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Capinzal (SC), para dirimir dúvidas decorrentes do presente
instrumento, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi
lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor,
que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas
partes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.
Piratuba, SC, ___ de ______ de 2021.
OLMIR PAULINHO BENJAMINI
Prefeito Municipal de Piratuba
CONCEDENTE

CONCESSIONÁRIA
Concorrência 02/2021

ASSINADO DIGITALMENTE

fl. 26/31

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 1418

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA
ESTÂNCIA HIDROMINERAL E CLIMÁTICA

Testemunhas:
01.
Nome:
CPF:
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CONCORRÊNCIA Nº. 02/2021
ANEXO “VII”

LEI ORDINARIA Nº 1.576/2021, 01 de Julho de 2021.
Dispõe sobre a regulamentação e organização dos
serviços de guarda, depósito e leilão de veículos
removidos, apreendidos e retirados de circulação, bem
como sobre o serviço de remoção de veículos em
decorrência de infração à legislação de trânsito nas vias
públicas do Município e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRATUBA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições faz saber a todos os habitantes do Município que o Poder Legislativo aprova e Ele
sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, mediante processo licitatório, a
execução dos serviços de guarda, depósito e leilão de veículos removidos, apreendidos e retirados
de circulação, bem como sobre o serviço de remoção de veículos em decorrência de infração à
legislação de trânsito nas vias públicas do município, a pessoa jurídica que demonstrem capacidade
para seu desempenho.
Art. 2º A concessão dos serviços de que trata esta Lei será realizado mediante processo
licitatório específico, à pessoa jurídica de direito privado e terá vigência de 10 (dez) anos.
Parágrafo 1° - À empresa vencedora do certame será concedido prazo de 120 (cento e vinte
dias) para a devida adequação/instalação de estrutura, conforme exigências do artigo 3º.
Paragrafo 2° - A remuneração da concessionária resultará da cobrança de seus serviços,
diretamente do proprietário do veículo, pelos preços estipulados no Anexo Único que integra a
presente Lei, os quais serão atualizados no mês de fevereiro de cada ano, a partir do ano de 2023,
pela variação do INPC ocorrida no ano anterior.
I – A remuneração dos serviços concedidos será efetuada pelos usuários mediante
pagamento a rede bancária, em Guia de pagamento, em conta corrente bancária especialmente
aberta para esse fim.
Art. 3°. A concessionária do serviço terá que cumprir obrigatoriamente as seguintes
condições:
I - ter local apropriado, iluminado e cercado, que ofereça segurança e recepção 24 horas por dia, a
fim de atender tanto os agentes e entidades executivas de trânsito, assim definidos na legislação, o
público em geral, bem como zelar pela total segurança dos veículos recolhidos, do qual passa a ser
depositário fiel;
II - ter área mínima de 2.000 (dois mil) metros quadrados, com no mínimo 200 (duzentos) metros de
área
coberta
que
proporcione
o
abrigo
de
automóveis
e
motocicletas;
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III - receber todo e qualquer veículo, assim classificados no Art. 96, da Lei 9.503, de 23 de setembro
de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro) quando devidamente apreendidos, removidos ou retirados de
circulação pelos Agentes da Autoridade de Trânsito, exceto aqueles com restrições judiciais,
comunicação de furto ou tração animal;
IV - cobrar pela permanência do veículo no depósito o valor previsto no processo licitatório e no
contrato;
V - liberar os veículos somente para seus proprietários ou procuradores, mediante a regularização do
motivo
do
recolhimento,
devidamente
comprovada;
VI - possuir um sistema informatizado de registro e controle do qual deve constar, no mínimo, a
identificação do veículo, nome, endereço, número de identidade e CPF do condutor ou proprietário,
data
do
recebimento
e
data
da
saída
do
veículo;
VII - comprovar dispor de no mínimo 02 (dois) veículos, sendo um com capacidade para 3.500 kg e
outro com capacidade para 8.500 kg, ambos em bom estado de conservação.
VIII – realizar, a suas expensas, o leilão dos automóveis apreendidos, que possam ser objeto de
alienação na forma da lei.
Art. 4º - A empresa vencedora da licitação deverá guardar em sua sede de recepção ao público,
placa indicativa com os valores definidos no procedimento licitatório, número do procedimento,
vigência do contrato, bem como a informação de ser concessionária de serviço público.
Art. 5º - A remoção de que trata esta lei só poderá ser efetuada, pela concessionária na presença e
com a prévia autorização do agente de trânsito responsável pela autuação.
Art. 6º - A Concessionária deverá receber o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo
recolhido pelo agente de trânsito no ato da autuação, devendo ser arquivado local destinado
especificamente para esta finalidade.
Parágrafo único. O contrato preverá sanção na hipótese de extravio ou perda dos documentos
deixados sob a guarda da concessionária.
Art. 7º - A liberação do veículo será providenciada mediante a regularização do veículo e da
apresentação das Guias de Pagamento devidamente autenticadas, que comprovem o recolhimento
de todas as taxas, impostos e multas devidas pelo proprietário do veículo, registradas no sistema
informatizado do DETRAN/SC, liberação da Policia Civil e pagamento para concessionária dos
serviços especificado no Anexo Único da Lei 1.576/2021.
Art. 8º - No ato da entrega do veículo será devolvido ao proprietário ou seu representante legal
habilitado, mediante recibo, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo recolhido no ato da
autuação e remoção.
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Art. 9º - A concessionária é responsável desde a autorização, pelo agente de trânsito, para remoção,
até a entrega do veículo ao proprietário ou representante legal, por danos causados ao veículo e pela
comprovada falta de equipamentos e/ou acessórios, assegurado o direito de regresso contra o autor
do dano ou responsável pelo fato.
Art. 10º - Os Automóveis e motocicletas serão mantidos na área coberta, sendo que, ultrapassada a
capacidade de depósito na área coberta, o automóvel ou motocicleta apreendido há mais tempo será
deslocado para o pátio.
Art. 11º O não cumprimento de quaisquer dos dispositivos desta Lei sujeitará o referido explorador as
sanções previstas no contrato, que poderão variar de multa a perda da delegação através de
rescisão unilateral do contrato por parte do Município, sem o pagamento de nenhuma indenização
por parte deste e sem prejuízo de outras medidas previstas em Lei.
Art. 12º - Para fins de cumprimento da Legislação de Trânsito, o serviço de remoção de veículos ao
depósito de que trata esta Lei, deverá ser feito por pessoas jurídicas de direito privado credenciadas
junto ao Órgão designado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, que fixará os requisitos
necessários no procedimento licitatório para operação e outras condições de funcionamento.
Parágrafo único. O edital de licitação deverá prever que vencerá o certame o licitante que ofertar, a
título de contraprestação da Concessão, maior percentual da Receita Bruta Mensal, compreendida
esta, como o somatório dos valores auferidos com a remoção por guincho, com os obtidos com a
estadia no pátio, sem desconto de qualquer verba, inclusive tributos recolhidos pela concessionária,
não inferior a 5% (cinco por cento).
Art. 13º - O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário,
ou por quem de direito, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de
recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado, preferencialmente, por meio eletrônico.
Parágrafo 1º - Sendo insuficiente o valor arrecadado para quitar os débitos incidentes sobre o
veículo, a situação será comunicada ao proprietário que deverá efetuar o pagamento do valor,
através de guia bancária com prazo não superior a 30 dias, contados a partir da notificação. No caso
de não cumprimento, a concessionária tomará as medidas judiciais de cobrança.
Parágrafo 2º - Havendo saldo positivo entre o valor arrecadado e os débitos existentes, o valor será
depositado na conta do proprietário, em um prazo não superior a 30 dias.
Art. 14º - Os veículos apreendidos em virtude de furto, roubo ou como prova de crime deverão ser
liberados sem o pagamento de diárias quando retirados até o 5º (quinto) dia útil após a liberação pela
autoridade competente, assegurado, todavia, à concessionária, cobrar os serviços de remoção.
Art. 15º - Fica o chefe do poder executivo autorizado a expedir atos, exclusivamente, visando o
aperfeiçoamento dos serviços.
Art. 16° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 17º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei 1384/2016, de 21 de dezembro
de 2016.
Piratuba-SC, 01 de Julho de 2021.
OLMIR PAULINHO BENJAMINI
Prefeito Municipal
Registra-se e Publica-se no Mural Público
Conforme Lei 1.388/2017 e Lei nº226/93
Em 01 de Julho de 2021
Giovani Gelson Meneghel
Secretário Municipal Administração e Finanças

ANEXO ÚNICO
Especificação do

Serviços remoção

*Valor por Km

Guarda de veículos

veículo por modelo

de veículos

excedente

Valor da diária

Motocicletas

R$ 120,00

R$ 2,00

R$ 12,00

Veículos de passeio

R$ 130,00

R$ 2,50

R$ 20,00

R$ 170,00

R$ 2,75

R$ 25,00

R$ 300,00

R$ 3,50

R$ 30,00

Veículos utilitários
(caminhonetes) até
4.000 Kg
Ônibus e caminhões

* Valor de referência com saída do veículo reboque do perímetro urbano de Piratuba.

OLMIR PAULINHO BENJAMINI
Prefeito Municipal
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Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1C0D7B690E60AF75BA28E45966B2CF477EE896C9

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA
ESTÂNCIA HIDROMINERAL E CLIMÁTICA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20/2021 FMS
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021 FMS
1 - PREÂMBULO
1.1 - O Fundo Municipal de Saúde de Piratuba, pessoa jurídica de direito público
interno, situado à Avenida 18 de Fevereiro, 279, Centro, Piratuba SC, inscrito no CNPJ sob
nº 10.530.312/0001-60, através de seu Gestor, Sr. Rodrigo Adriano Casagrande, TORNA
PÚBLICO que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, sob a forma PRESENCIAL,
para o Registro de Preços para possível contratação do objeto indicado no item 2 deste
instrumento. A presente licitação será do MENOR PREÇO POR LOTE, e será processada e
julgada em conformidade com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos
Municipais nº 55/2006 e 29/2010, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993, suas respectivas alterações e demais legislações aplicáveis.
1.2 - O recebimento dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL e nº 02 –
DOCUMENTAÇÃO, contendo, respectivamente, as propostas de preços e a documentação
de habilitação dos interessados, dar-se-á até às 10h do dia 04 de novembro de 2021, no
Departamento de Compras deste Município, situado na Rua Governador Jorge Lacerda,
272, Centro, Nesta.
1.3 - A abertura dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL, dar-se-á a partir
das 09h50 do dia 04 de novembro de 2021, em sessão pública, realizada na Sala de
Licitações do Município de Piratuba, situada no endereço citado no item 1.2.
2 - DO OBJETO
2.1 - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para contratação de
estabelecimentos de saúde/Instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, prestadoras de
serviços de atenção à saúde (Hospital) para realização de cirurgias eletiva na área de
ginecologia em regime de internação hospitalar, visando atender as demandas dos
munícipes de Piratuba, conforme especificações constantes no Anexo “E” deste Edital.
3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1 - Podem participar da presente licitação, todos os interessados que comprovem o
atendimento dos requisitos estabelecidos neste Edital.
3.2 - Não podem participar da presente licitação, empresas que estejam cumprindo
as sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei nº 8.666/93, bem como empresas
nas seguintes condições:
3.2.1 - com falência decretada;
3.2.2 - em consórcio.
3.3 - Não poderão participar na condição de Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte as que se enquadram nas hipóteses do Artigo 3° §4° da Lei Complementar 123/2006.
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4 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO
4.1 - No dia, hora e local designados neste Edital, na presença das licitantes e
demais pessoas presentes à Sessão Pública, o Pregoeiro inicialmente receberá os
envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos exigidos para a habilitação,
desde que protocolizados de acordo com o disposto no item 1.2, em envelopes
distintos, lacrados, contendo na parte externa a seguinte identificação:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRATUBA - SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021 FMS
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRATUBA - SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021 FMS
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL)
4.2 - Em seguida, realizará o credenciamento dos interessados ou de seus
representantes, que consistirá na comprovação de que possuem poderes para formular
propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame, nos seguintes termos:
4.2.1 - O representante da empresa licitante deverá comprovar, na Sessão Pública, a
existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática de
todos os demais atos inerentes ao certame, através da apresentação de procuração, ou
termo de credenciamento, nos termos do modelo constante do Anexo “A”, juntamente com
um documento de identificação com foto.
4.2.2 - Nesta fase, observando as disposições do item 6.5, o representante da
licitante deverá apresentar cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais
administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem
como das respectivas alterações, caso existam ou outro documento legal que permita
analisar a sua condição de proprietário, sócio ou dirigente, bem como para verificar se o
credenciante possui os necessários poderes de delegação.
4.3 - A não comprovação de que o interessado ou seu representante possui poderes
específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais,
lavrando-se, em ata, o ocorrido.
4.4 - Não será permitida a participação de empresas distintas através de um único
representante.
4.5 - A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o estabelecido no item 1.2
deste Edital, sendo aceita a remessa por via postal, com aviso de recebimento, desde que
seja efetuada a entrega dos mesmos até o dia e horário indicados para protocolo. A
Administração Municipal de Piratuba e o Pregoeiro não se responsabilizarão, e nenhum
efeito produzirá para o licitante, se os envelopes não forem entregues em tempo hábil para
protocolização dentro do prazo estabelecido no item 1.2, no Departamento de Compras
deste Município. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e/ou documentação fora
do prazo estabelecido neste Edital.
4.6 - No caso da proponente ser Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte
Pregão Presencial 19/2021 FMS
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(EPP), esta deverá apresentar para credenciamento Certidão de enquadramento no
Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte fornecida pela Junta
Comercial da sede do licitante, de acordo com a Instrução Normativa DRNC n° 103/2007. As
sociedades simples, que não registrarem seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar
Certidão de Registro Civil de Pessoa Jurídica, atestando seu enquadramento nas hipóteses
do Art. 3° da Lei Complementar 123/2006.
4.7 - A empresa que não comprovar a condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, com a apresentação de um dos documentos acima descritos, não terá
direito aos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/2006. Este(s)
documento(s) deverá(ão) ser apresentado(s) obrigatoriamente fora dos envelopes no
momento do credenciamento.
5 - DA PROPOSTA DE PREÇO
5.1 - O Envelope nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL, deverá conter a proposta
propriamente dita, redigida em português, de forma clara e detalhada, sem emendas ou
rasuras, devidamente datada, assinada ao seu final e rubricada nas demais folhas, contendo
ainda:
a) Razão social, endereço completo, nº do CNPJ/MF e nº da Inscrição Estadual e/ou
Municipal da proponente;
b) Número deste Pregão;
c) Descrição de no mínimo dois Meios de Comunicação (E-mails);
d) Descrição de no mínimo dois Meios de Comunicação (numero telefones);
e) Numero do Item, descrição dos serviços nos termos do Anexo “E” deste Edital,
quantidade, unidade de medida, preço unitário, preço total do Item e Preço Global
Proposto, conforme exemplificado abaixo:
Lote

Item

Descrição

Quant.

Unid.

Preço
Unit.

Preço
Total

Preço Global
f)

Local, data, assinatura e identificação do representante legal da licitante.

5.2 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, com duas casas
decimais à direita da vírgula, praticados no último dia previsto para a entrega da proposta,
sem previsão de encargos financeiros ou expectativa inflacionária.
5.3 - Nos preços finais deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos,
custos, despesas administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas e contribuições
sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, trabalho em sábados,
domingos e feriados ou em horário noturno, que eventualmente incidam sobre a execução
do objeto da presente Licitação.
5.4 - Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade das propostas, o
qual será contado a partir da data de sessão de abertura dos envelopes nº 01. Na contagem
do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia de vencimento.
5.5 - As propostas que tenham sido classificadas serão verificadas pelo Pregoeiro
para constatar a possibilidade de erros aritméticos nos cálculos e na soma. Os erros serão
corrigidos da seguinte forma:
Pregão Presencial 19/2021 FMS
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a) nos casos em que houver discrepância entre os valores grafados em algarismos
numéricos e por extenso, o valor grafado por extenso prevalecerá;
b) nos casos em que houver discrepância entre o preço unitário e o valor total obtido
pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário cotado deverá
prevalecer;
c) nos casos em que houver discrepância entre o valor da soma de parcelas
indicada na Proposta e o valor somado das mesmas, prevalecerá o valor somado pelo
Pregoeiro.
5.5.1 - Os preços por item apresentado no texto da proposta da licitante será
corrigido pelo Pregoeiro de acordo com o procedimento acima e será considerado para
efeito de ordenação em relação às demais licitantes e como o valor a que se obriga o
proponente.
5.5.2 - As licitante deverão cotar todos os itens objeto deste Edital.
6 - DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO
6.1 - O Envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO, deverá conter os seguintes documentos
de habilitação:
a) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo a Seguridade Social;
b) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Estaduais;
c) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Municipais,
relativa ao Município da sede do licitante;
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF
do FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais,
instituídos por Lei;
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho (CNDT ou CPDT-EN);
f) Declaração de Atendimento à Legislação Trabalhista de Proteção à Criança e ao
Adolescente, conforme modelo constante do Anexo “B”;
g) Cópia da Carteira de identidade e CPF e Registro no Conselho Regional
competente (CRM, etc.) de todos os profissionais que prestarão os serviços
especializados, objeto do presente Edital;
h) Inscrição da Empresa no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde –
CNES;
i) Declaração de disponibilidade para realização dos serviços e especializados;
j) Comprovação
de
que
os
profissionais
existentes
na
clínica/estabelecimento/hospital possuem vínculo de emprego e/ou possuem
contrato de prestação de serviços e/ou declaração
que
possuem
vinco
contratual assinado por ambas as partes;
k) Cópia do alvará emitido pelo órgão da Vigilância Sanitária Municipal,
reconhecendo a aptidão para o exercício da atividade, com prazo de validade em
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l) Cópia do Alvará de Localização e Permanência no local, com prazo de validade
em vigor;
m) Indicar o representante legal que irá assinar o Contrato, apresentar copia do RG
e do CPF do mesmo;
n) Ata de criação, portaria de nomeação dos membros, acompanhado dos dois
últimos relatórios, da Comissão Controle Infecção Hospitalar – CCIH;
o) Declaração assinada pelo responsável informando possuir
hospitalares completas que atendam as seguintes condições:

instalações

I - Centro Cirúrgico, Sala de Recuperação Pós-Anestésica, leitos e demais
acomodações conforme a necessidade do(s) paciente(s);
II - Possuir construção específica, adequada e de acordo com as normas
sanitárias vigentes;
III - Possuir Farmácia para fornecimento de medicamentos aos beneficiários
atendidos no ambulatório, sala de cirurgia e/ou internados.
6.2 - As licitantes poderão substituir os documentos referidos nas alíneas “a” a “e”
do item 6.1, pelo Certificado de Registro Cadastral – CRC expedido pela Comissão de
Registro Cadastral de Licitantes do Município de Piratuba.
6.2.1 - A condição de validade do Certificado de Registro Cadastral apresentado
pelos licitantes está atrelada à manutenção de sua regularidade junto ao respectivo
órgão cadastrador. Desta forma, no curso do julgamento da fase de habilitação, o
Pregoeiro averiguará a situação cadastral dos licitantes junto ao Cadastro de Licitantes do
Município de Piratuba, inabilitando aqueles cujo CRC estiver cancelado, suspenso,
vencido ou, ainda, quando toda a documentação apresentada para o competente
cadastramento não estiver em plena vigência.
6.3 - Caso a licitante tenha optado por apresentar o Certificado de Registro Cadastral
em substituição aos documentos elencados no item 6.2 e, nele constando qualquer certidão
com prazo de validade vencido, poderá apresentar tais documentos atualizados e
regularizados dentro de seu Envelope nº 02 – DOCUMENTAÇÃO.
6.4 - Quando as certidões apresentadas não tiverem prazo de validade estabelecido
pelo competente órgão expedidor, será adotada a vigência de 90 (noventa) dias
consecutivos, contados a partir da data de sua expedição. Não se enquadram nesse
dispositivo os documentos que, pela própria natureza, não apresentam prazo de validade.
6.4.1 - A data que servirá de referência para verificação da validade dos documentos
de habilitação é aquela disposta no item 1.3 deste Edital.
6.5 - Os documentos exigidos nesta Licitação poderão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor da
Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial.
6.5.1 - As certidões e certificados exigidos como condição de habilitação poderão,
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também, ser apresentados em documento extraído diretamente da Internet, ficando, nesse
caso, a sua aceitação condicionada à verificação da sua veracidade pelo Pregoeiro ou sua
Equipe de Apoio, no respectivo site do órgão emissor.
6.6 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados, deverão estar em
nome da licitante com o respectivo número do CNPJ, nas seguintes condições:
matriz;

6.6.1 - se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
6.6.2 - se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.

6.7 - Caso a obrigação venha a ser cumprida pela filial e a vencedora seja a matriz,
ou vice-versa, deverão ser apresentados, na licitação, os documentos de habilitação de
ambas, ressalvados aqueles que, pela própria natureza ou em razão de centralização de
recolhimentos, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
6.8 - A empresa poderá apresentar os documentos de comprovação de regularidade
fiscal, citados no item 6.1, centralizados junto à matriz desde que apresente documento que
comprove o Reconhecimento da Centralização do Recolhimento expedido pelo órgão
respectivo, ou que conste na certidão a validade para a matriz e para as filiais.
6.9 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida no item 6.1, mesmo que os documentos exigidos nas alíneas “a” a
“e”, relativos à regularidade fiscal, apresentem alguma restrição.
6.9.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, para
a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
6.9.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no Item 6.9.1,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81
da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.
7 - DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO
7.1 - Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão
declaração verbal ou escrita, (no caso de não comparecimento, a declaração escrita,
conforme modelo constante do Anexo “C”, deverá vir anexada por fora do envelope da
proposta, juntamente com o documento exigido no subitem 4.2.2 deste Edital), dando
ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (inciso VII do Art. 4º da Lei
nº 10.520/2002), sendo consignado em ata.
7.2 - Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as Propostas Comerciais,
que deverão estar em conformidade com as exigências do presente edital, sob pena de
desclassificação. Isto posto, será classificada, a proposta de menor preço e aquelas que
apresentem valores sucessivos e superiores até o limite de 10% (dez por cento),
relativamente à de menor preço.
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7.2.1 - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item
anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos
lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
7.2.2 - Serão passíveis de desclassificação as propostas formais (ou seus itens, de
forma individual) que não atenderem os requisitos constantes dos itens 5.1 a 5.5 deste
Edital, bem como, quando constatada a oferta de preço manifestamente inexequível.
7.3 - No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos
dos itens anteriores serão convidados individualmente a apresentarem novos lances verbais
e sucessivos, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação
do vencedor.
7.3.1 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será
realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.
7.3.2 - A oferta dos lances deverá ser efetuada, no momento em que for conferida a
palavra à licitante, na ordem decrescente dos preços do objeto do certame.
7.3.3 - A oferta de lance deverá recair sobre o preço por lote do objeto desta
licitação que tiver sido declarado, pelo Pregoeiro, como alvo de lances naquele momento.
7.3.3.1 - Os lances verbais ofertados pelas licitantes serão registrados
eletronicamente, impressos e assinados pelos representantes legais em formulário próprio
que será apresentado às licitantes pelo Pregoeiro, documento esse que constituirá parte
integrante da ata circunstanciada lavrada ao final da Sessão Pública do Pregão.
7.3.3.2 - O Pregoeiro alertará e definirá sobre a variação mínima de preço entre os
lances verbais ofertados pelas licitantes, podendo, no curso desta fase, deliberar livremente
sobre a mesma.
7.3.3.3 - Os valores unitários dos itens propostos pelas licitantes serão reduzidos
automaticamente pelo sistema de compras do Município, de acordo com o percentual
reduzido ao valor global por parte da licitante que proferiu lance.
7.3.4 - É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
7.3.5 - Dos lances ofertados não caberá retratação.
7.3.6 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro,
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último
preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
7.4 - Caso os licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a
contratação, podendo, o pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja
obtido preço melhor.
7.5 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo
Pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
7.6 - Encerrada a etapa de lances, será assegurada, como critério de desempate,
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme
previsto no art. 44 da Lei Complementar nº. 123 de dezembro de 2006.
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7.6.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por
cento) superiores à proposta mais bem classificada.
7.7 - Ocorrendo o empate previsto no item 7.6.1, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma da alínea “a” deste Item, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese prevista no Item 7.6.1, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no Item 7.6.1, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
7.7.1 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no Item 7.7, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
7.7.2 - O disposto no Item 7.7 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.7.3 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 1 (um) minutos após o
encerramento dos lances, após convocação verbal do pregoeiro, sob pena de preclusão.
7.8 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor
preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo
comparando-o com os valores consignados no respectivo Orçamento Prévio, decidindo,
motivadamente, a respeito.
7.9 - Sendo considerada aceitável a proposta comercial da licitante que apresentou o
menor preço, o Pregoeiro procederá à abertura de seu Envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO,
para verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no item 6 e subitens,
deste Edital.
7.10 - Constatada a conformidade da documentação com as exigências impostas
pelo edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto. Caso
contrário, o Pregoeiro inabilitará as licitantes que não atenderem todos os requisitos
relativos à habilitação, exigíveis no item 6 e seus subitens, deste Edital.
7.11 - Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável ou se a licitante
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao Edital.
7.11.1 - Ocorrendo a situação referida no item 7.8, o Pregoeiro poderá negociar com
a licitante para que seja obtido preço melhor.
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7.12 - Observando-se o disposto no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, excepcionalmente,
o pregoeiro poderá suspender a Sessão Pública para realizar diligências visando esclarecer
dúvidas surgidas acerca da especificação do objeto, ou da documentação apresentada.
7.12.1 - Erros de natureza formal poderão ser sanados a critério do Pregoeiro,
durante a Sessão Pública do Pregão, inclusive a consulta de documentos e certidões que
possam ser obtidos na internet.
7.13 - Caso todas as propostas sejam julgadas desclassificadas (antes da fase de
lances verbais) ou todas as licitantes sejam inabilitadas, o Pregoeiro poderá fixar aos
licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de outras propostas ou de nova
documentação, escoimadas das causas que ensejaram a sua desqualificação (art. 48, § 3º,
da Lei 8.666/93).
7.14 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro declarará
o vencedor, proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem a
intenção de recorrer, registrando na ata da Sessão a síntese de suas razões e a concessão
do prazo de 3 (três) dias consecutivos para a apresentação das razões de recurso, bem
como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo,
apresentarem contrarrazões do recurso em igual número de dias, que começarão a correr
do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
7.14.1 - A falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na decadência
do direito de recurso por parte da licitante e a adjudicação do objeto da licitação pelo
Pregoeiro ao vencedor.
7.14.2 - A ausência do licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública do
Pregão caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer.
7.15 - Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem
prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais
apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a
habilitação e dos recursos interpostos, estes, em conformidade com as disposições do item
acima.
7.15.1 - A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de
Apoio e por todos os licitantes presentes, salvo quando algum representante se ausentar
antes do término da Sessão, fato que será devidamente consignado em ata.
7.16 - Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova
data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes
presentes.
7.17 - O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes com a Documentação de
Habilitação das licitantes que não restarem vencedoras de qualquer item do objeto desta
Licitação, pelo prazo de 10 (dez) dias após a homologação, devendo os seus
responsáveis retirá-los em 05 (cinco) dias após esse período, sobpena de inutilização dos
mesmos.
8 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
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8.1 - No julgamento das propostas, será considerada vencedora a licitante que
apresentar o MENOR PREÇO POR LOTE, desde que atendidas as especificações
constantes deste Edital.
8.2 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido o
disposto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/93, a classificação será feita, obrigatoriamente,
por sorteio, que será realizado na própria Sessão.
8.3 - A adjudicação do objeto deste PREGÃO será formalizada pelo Pregoeiro, PELO
MENOR PREÇO POR LOTE, à licitante cuja proposta seja considerada vencedora.
8.4 - O resultado da licitação será homologado pela Autoridade Competente.
9 - DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA
9.1 - A licitante vencedora obriga-se a prestar os serviços objeto desta licitação de
acordo com as especificações, determinação e prazos constantes do Anexo “E” deste Edital,
sob pena de aplicação das sanções previstas no Item 14 deste Edital.
10 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
10.1 - O Fundo Municipal de Saúde de Piratuba efetuará o pagamento do objeto
desta licitação no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a data de apresentação das
respectivas notas fiscais, devidamente atestadas pelos servidores responsáveis pelo
recebimento dos serviços, através de depósito em conta corrente de titularidade da licitante
vencedora.
10.2 - Estará sujeito ao credor, a cobrança de eventuais despesas bancárias sobre
os pagamentos (taxa bancária sobre DOC/TED/OP/OUTROS), descontando o valor
correspondente da parcela a ser paga.
10.3 - As despesas decorrentes do fornecimento desta licitação correrão as dotações
previstas na Lei Orçamentária do Exercício vigente, sendo que todas estarão dispostas nas
Autorizações de Fornecimento.
10.4 - Durante todo o prazo de validade da Ata de Registro de Preços o(s)
fornecedor(es) ficará(ão) obrigado(s) a manter atualizados todos os documentos
relacionados nas alíneas “a” a “e” do item 6.1 deste Edital, para que a Administração
Municipal possa efetuar o pagamento.
11 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1 - Até o segundo dia útil que anteceder a data fixada para o recebimento das
propostas, qualquer empresa interessada em participar da licitação poderá impugnar o ato
convocatório do Pregão.
11.1.1 - A impugnação deverá ser protocolada junto ao Departamento de Compras
deste Município (sob pena de não conhecimento), endereçada ao Pregoeiro, que a
encaminhará devidamente informada, à Autoridade Competente para apreciação e decisão,
ficando suspensos os procedimentos de abertura até seu julgamento.
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11.2 - Tendo a licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão do Pregão,
terá ela o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso.
11.3 - O recurso deverá ser dirigido ao Pregoeiro que poderá reconsiderar sua
decisão, ou, fazê-lo subir, devidamente informado, para apreciação e decisão.
11.4 - As demais licitantes, já intimadas na Sessão Pública acima referida, terão o
prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentarem as contrarrazões, que começará a
correr do término do prazo da recorrente.
11.5 - A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são
pressupostos de admissibilidade dos recursos.
11.6 - Decididos os recursos, a Autoridade Competente fará a adjudicação do objeto
do certame à licitante vencedora.
12 - DO REGISTRO DOS PREÇOS
12.1 - Após a homologação do resultado da licitação e adjudicação do objeto pela
autoridade competente, será efetuado o registro dos preços e do fornecedor correspondente
mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços (Anexo “D”) pelo responsável pelo
Órgão Gerenciador e pela licitante vencedora do certame, ficando vedada à transferência ou
cessão da Ata de Registro de Preços a terceiros.
12.1.1 - É facultado à Administração, quando a proponente vencedora não atender à
convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, a ser realizada até 5 (cinco) dias
após a homologação da licitação, nos termos supra referidos, convocar outro licitante, desde
que respeitada a ordem de classificação, para após aprovado o respectivo laudo,
comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar a ata de registro de
preços, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações
legais.
12.1.2 - A convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços se fará através
do Diário Oficial dos Municípios e/ou diretamente as adjudicatárias. Os representantes
legais das empresas que tiverem os preços registrados terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis
para comparecerem ao Departamento de Compras do Município de Piratuba para assinarem
a Ata, sob pena das sanções previstas no item 14 deste Edital.
12.2 - Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, será considerado o simples
fato da empresa vencedora participar do certame licitatório e ter apresentado sua proposta
final, por esta Comissão, como ato concreto, tendo em vista a realização de Pregão
Presencial. Em caso de não atendimento ou recusa em fazê-lo, da primeira colocada, fica
facultado ao Órgão Gerenciador convocar a segunda colocada para, ao mesmo preço e
condições da primeira colocada, estar em condições de fornecer materiais, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.
12.3 - A efetivação da contratação de fornecimento se dará após assinatura da Ata
de Registro de Preços que terá validade de 12 meses consecutivos, contados a partir da sua
data de assinatura.
12.4 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da
Ata de Registro de Preços ou não reduzir o preço registrado quando esse se tornar superior
aqueles praticados no mercado.
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12.5 - Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer
alterações, obedecidas as disposições contidas no Art. 65 da Lei 8.666/93, em decorrência
de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos
bens registrados.
12.6 - Durante o prazo de validade do Registro de Preços, a Administração Municipal
poderá ou não contratar todo ou quantidades parciais do objeto deste Pregão.
13 - DA RESCISÃO CONTRATUAL
13.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato decorrente desta licitação ensejará
sua rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e
posteriores alterações, com as consequências previstas no art. 80 da referida Lei, sem que
caiba à empresa contratada direito a qualquer indenização.
13.2 - A rescisão contratual poderá ser:
13.2.1 - determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
13.2.2 - amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo
no processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração.
14 - DAS PENALIDADES
14.1 - A recusa imotivada do adjudicatário em assinar o Instrumento Contratual no
prazo assinalado neste edital, sujeitá-lo-á à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor
total do contrato, contada a partir do primeiro dia após ter expirado o prazo que teria para
assinar o contrato, nos termos do item 12.1 do presente instrumento convocatório.
14.1.1 - Entende-se por valor total do contrato o montante dos preços totais finais
oferecidos pela licitante após a etapa de lances, considerando os itens do objeto que lhe
tenham sido adjudicados.
14.2 - Pelo atraso injustificado na execução do objeto deste Edital, sujeita-se a
DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS às seguintes penalidades:
14.2.1 - multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor total da
obrigação não cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento).
14.2.2 - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de
Preços, rescisão unilateral da Ata de Registro de Preços e aplicação da sanção prevista no
art. 7 da Lei 10.520/02, pelo atraso superior a 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data
de recebimento da Autorização de Fornecimento, garantida a prévia e ampla defesa.
14.3 - A penalidade de multa, prevista no item 15.1 e 15.2 deste edital, poderá ser
aplicada, cumulativamente, com a penalidade disposta na Lei nº 10.520/02, conforme o art.
7, do mesmo diploma legal ou seja, quem, convocado dentro do prazo de validade da sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
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cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento
de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações
legais.
14.4 - A Administração poderá deixar de aplicar as penalidades previstas nesta
cláusula, se admitidas as justificativas apresentadas pela licitante vencedora, nos termos do
que dispõe o artigo 43, parágrafo 6º c/c artigo 81, e artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93.

15 - DO CONTRATO E DOS PREÇOS
15.1 - A contratação do objeto licitado será efetivada após a assinatura da Ata de
Registro de Preços, através da emissão da(s) Autorização(ões) de Fornecimento.
15.2 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de
fornecimento em igualdade de condições.
15.3 - O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos dos itens licitados, respeitados os limites legais, conforme estabelece o § 1° do
art. 65 da Lei 8666/93.
15.4 - Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas
hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do
inciso II do art. 65 da Lei 8666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
15.4.1 - A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas
no art. 65 da Lei 8.666/93
15.5 - Mesmo comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea “d” do inciso II
do art. 65 da Lei 8666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar
a Ata e iniciar outro processo licitatório.
15.6 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor
deste certame, farão parte integrante da Ata de Registro de Preços, independente de
transcrição.
16 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
16.1.1 - Automaticamente:
16.1.1.1 - por decurso de prazo de vigência;
16.1.1.2 - quando não restarem fornecedores registrados;
16.1.1.3 - pela Administração Municipal, quando caracterizado o interesse público.
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16.2 - O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio
de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
16.2.1 - A pedido, quando:
16.2.1.1 - comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
16.2.1.2 - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em
função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.
16.2.1.3 - A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados
deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a
aplicação das penalidades previstas no Item 14 deste Edital, caso não aceitas as razões do
pedido.
16.2.2 - Por iniciativa da Administração Municipal, quando:
16.2.2.1 - O fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo
licitatório, ou seja, não cumprir o estabelecido no item 10.3 do Edital;
16.2.2.2 - por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
16.2.2.3 - o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro
de Preços;
16.2.2.4 - o fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo
estabelecido, os pedidos decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
16.2.2.5 - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das
condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes;
16.2.2.6 - não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de este se tornar
superior àqueles praticados no mercado.
16.3 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos,
será feita diretamente, por meio de documento oficial ou através de publicação no Diário
Oficial dos Municípios.
17 - DOS ORGÃOS E UNIDADES PARTICIPANTES
17.1 - Poderão utilizar a Ata de Registro de Preços decorrente deste Pregão todas as
unidades administrativas do Fundo Municipal de Saúde de Piratuba.
18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1 - Esclarecimentos relativos a presente licitação e às condições para
atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados
diretamente no Departamento de Compras e Licitações do Município de Piratuba, no
endereço citado no preâmbulo deste Edital, ou através do telefone (49) 3553-0288, de
segunda à sexta-feira, das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h.
18.2 - Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas,
as licitantes farão constar em sua documentação endereço eletrônico (e-mail), número de
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telefone e fax, bem como o nome da pessoa indicada para contatos.
18.3 - O Fundo Municipal de Saúde de Piratuba reserva-se o direito de filmar e/ou
gravar as Sessões Públicas deste Pregão.
18.4 - Informações verbais prestadas por integrantes da Administração Municipal de
Piratuba não serão consideradas como motivos para impugnações.
18.5 - As licitantes participantes deste certame licitatório desde já declaram, sob a
pena prevista no parágrafo único do artigo 97, da Lei nº. 8.666/93, não estarem declaradas
inidôneas ou suspensas de participação em licitações, por qualquer entidade da
administração pública direta ou indireta, de qualquer das esferas de governo, nos termos
dos incisos III e IV, do artigo 87, do referido diploma legal.
18.6 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos à luz das disposições contidas
nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
Lei Complementar 123, de 15/12/2006, e, se for o caso, conforme disposições da Lei nº
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Código Civil e legislações pertinentes à
matéria.
18.7 - No interesse da Administração, e sem que caiba às participantes qualquer
reclamação ou indenização, poderá ser:
a) adiada a abertura da licitação;
b) alterados os termos do Edital, obedecendo ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei
8.666/93.
18.8 - O foro competente para dirimir possíveis dúvidas e/ou litígios pertinentes ao
objeto da presente licitação é o da Comarca de Capinzal, SC, excluído qualquer outro.
19 - DOS ANEXOS DO EDITAL
19.1 - Integram o presente Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu
corpo, os seguintes anexos:
a) Anexo “A” – MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO;
b) Anexo “B” – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO
TRABALHISTA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE;
c) Anexo “C” – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. VII, DO
ART. 4º, DA LEI Nº 10.520/2002;
d) Anexo “D” – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
e) Anexo “E” – TERMO DE REFERÊNCIA.
Piratuba, SC, 20 de outubro de 2021.

RODRIGO ADRIANO CASAGRANDE
Gestor do Fundo Municipal de Saúde
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021 FMS
ANEXO “A”
MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:

Ao Fundo Municipal de Saúde de Piratuba, SC

Credenciamos o(a) Sr.(a) ___________________________, portador(a) da
Cédula de Identidade nº _______________ e do CPF nº ________________, a participar da
licitação instaurada pelo Fundo Municipal de Saúde de Piratuba, SC, na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021 FMS, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL,
outorgando-lhe

poderes

para

pronunciar-se

em

nome

da

empresa

_______________________________________ , bem como formular propostas verbais,
recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Local, ______ de ____________________ de 2021.

(nome e assinatura do responsável legal)
(número da carteira de identidade e órgão emissor)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021 FMS
ANEXO “B”
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DE
PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:

DECLARAÇÃO

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021 FMS
A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ
sob o nº ________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)
_________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________
e do CPF nº ________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.)

Local, ______ de ____________________ de 2021.

(nome e assinatura do responsável legal)
(número da carteira de identidade e órgão emissor)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021 FMS
ANEXO “C”
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº
10.520/2002 (*)
(*) Este documento deverá ser preenchido e anexado ao Envelope nº 01 – PROPOSTA
COMERCIAL (pelo lado externo) ou poderá ser substituído por declaração verbal ao
Pregoeiro no início da Sessão.

Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:

DECLARAÇÃO

Em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17
de julho de 2002, a empresa _________________________________________, inscrita no
CNPJ sob o nº __________________, DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação exigidos no PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021 FMS, instaurado pelo Fundo
Municipal de Saúde de Piratuba, SC.

Local, ______ de ____________________ de 2021.

(nome e assinatura do responsável legal)
(número da carteira de identidade e órgão emissor)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021 FMS
ANEXO “D”
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2021 FMS
PROCESSO LICITATÓRIO N° 20/2021 FMS
PREGÃO PRESENCIAL N° 19/2021 FMS
REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2021 FMS
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRATUBA - SC, localizado na Avenida 18 de
Fevereiro, 279, Centro, neste Município, através do Gestor do Fundo Municipal de Saúde,
Sr. Rodrigo Adriano Casagrande, nos termos, nos termos da Lei n°. 10.520/02, Lei 8.666/93
e Decretos Municipais n° 55/2006 e 29/2010, das demais normas legais aplicáveis, em face
da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços
nº. 19/2021, ata de abertura da sessão e homologação pela autoridade competente,
RESOLVE registrar os preços da empresa ______________, inscrita no CNPJ-MF sob o nº
____________, representada neste ato pelo Sr. ____________, portador do CPF n°.
___________, para a prestação dos serviços descriminados nesta Ata, referentes ao objeto
do Pregão Presencial supracitado.
A empresa com preços registrados passará a ser denominada DETENTORA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS após a assinatura desta.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO, PREÇOS E QUANTIDADES
1.1. A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso, para possível contratação dos
serviços abaixo descritos, constantes da proposta comercial da empresa Detentora desta
Ata.
Item

Quant. Unidade

Descrição

Preço
unitário

Preço
Total

VALOR GLOBAL:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses consecutivos
contados da data de assinatura.
2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo Municipal de
Saúde de Piratuba não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir,
facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo
assegurado ao(s) beneficiário(s) do registro preferência de fornecimento em igualdade de
condições.
2.3. Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses
devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do
art. 65 da Lei 8666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
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2.4. A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO
3.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº 19/2021 FMS e a proposta da
Detentora da Ata.
3.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Capinzal - SC para dirimir quaisquer questões
decorrentes da utilização da presente ata.
3.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93, e
demais normas aplicáveis.
Piratuba, SC, ___ de __________ de 2021.

Representante legal
DETENTORA DA ATA

RODRIGO ADRIANO CASAGRANDE
Gestor do Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE GERENCIADORA
Testemunhas:
01.
Nome:
CPF:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 19/2021 FMS
ANEXO “E”
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO
Lote

01

Item

Quant. Unid.

01

30

UN

02

20

UN

03

10

UN

04

20

UN

05

15

UN

06

100

UN

Descrição
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO
COLPOPERINEPLASTIA+TELA
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO
OOFORECTOMIA
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO
CURETAGEM
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO
HISTERECTOMIA
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CONIZAÇÃO
DO COLO UTERINO
CONSULTA
EM
ESPECIALIDADES
MÉDICAS

Preço Unit.
Máximo
5.000,00
2.500,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
100,00

1.1. Os serviços devem incluir minimamente os serviços de anestesiologia,
cirurgião e respectivos materiais necessários para a realização dos procedimentos,
serviços de apoio e diagnóstico, equipe de enfermagem, hotelaria e acomodações de
acordo com a necessidade dos pacientes;
1.2.
O VALOR UNITÁRIO
CIRURGIÃO/ANESTESISTA/HOSPITAL;

DEVE

CONTEMPLAR

DESPESAS

COM

1.3.
A empresa vencedora deverá atender os pacientes em local adequado por
ela identificado, se responsabilizando pelo local e informando no agendamento (Clinica
Própria ou alugado, Hospitais e Unidades de Saúde), com agendamentos estabelecidos em
comum acordo com a Secretaria de Saúde, num prazo não superior a 30 dias da solicitação;
1.4.
Acomodar os pacientes necessitando de internação em quantidades de dias
conforme cada necessidade;
1.5.
Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de
Serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação Legal;
1.6.
assistência;

Garantir ao paciente a confidencialidade dos dados e informações sobre Sua

1.7. Colher no relatório de atendimento, a assinatura do paciente ou de seu
representante legal, devendo ser enviado a Secretaria Municipal de Saúde juntamente com
a nota fiscal;
1.8. Responsabilizar-se pelas despesas de internação, materiais, pelos salários,
encargos sociais, previdenciários, taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução do serviço;
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1.9. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier
Causar aos pacientes.
2. ESPECIFICAÇÕES
CONTRATANTE:
2.1.

DAS

OBRIGAÇÕES

MÍNIMAS

DA

CONTRATADA

E

CONTRATADA:

2.1.1. Os serviços objeto do certame deverão ser prestados por profissionais
regularmente inscritos no Conselho Regional de Medicina e habilitados para tais
procedimentos;
2.1.2. Os profissionais, assim como a equipe de apoio, se obrigam a atender os
pacientes com respeito e dignidade, sem diferenciação no atendimento, prezando pela
qualidade e resolutividade na prestação dos serviços;
2.1.3. O Contratado não poderá cobrar do paciente ou de seu responsável qualquer
complementação aos valores pagos pelo FMS pelos serviços prestados;
2.1.4. É de responsabilidade exclusiva e integral do Contratado a utilização de
pessoal técnico e habilitado para a execução do objeto contratado;
2.1.5. O Contratado deverá oferecer o atendimento integral aos pacientes, inclusive
nas internações prolongadas ocasionadas por complicações pós-operatórias e a garantia da
recuperação física e mental dos pacientes atendidos;
2.1.6. O Contratado deverá assegurar a presença de acompanhante aos pacientes
menores de idade e acima de 60 anos, bem como aos que necessitarem de
acompanhamento ou atenção contínua, mediante prévia e expressa justificativa médica;
2.1.7. Deverá ser garantido todos os atendimentos ambulatoriais necessários para a
efetivação das cirurgias, como obrigatoriamente as consultas pré e pós cirúrgica e todas as
avaliações que se façam necessárias;
2.1.8. O objeto da licitação deverá ser realizado na sede do vencedor do certame;
2.1.9. Atender todos os habitantes do Município, sem nenhum dispêndio a esses,
em horário de sua escala de serviço ou aqueles agendados, conforme escala previamente
elaborada;
2.1.10. Preencher com exatidão e clareza todos os formulários e documentos
obrigatório na execução de suas atividades/serviços;
2.1.11. Apresentar a nota fiscal/fatura relativo aos serviços realizados com a devida
comprovação, até o 2° (segundo) dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços;
2.1.12. Comunicar com antecedência de 7 (sete) dias, a não disponibilidade de
prestar os serviços, por motivos devidamente justificados, definindo o período de não
atendimento;
2.1.13. Observar todas as normatizações estabelecidas do Sistema Único de Saúde
– SUS, pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRATUBA – FMS e demais normas
reguladoras dos serviços de saúde pública;
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2.1.14. Assumir como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes do
fornecimento dos serviços previstos no presente Registro de Preço;
2.1.15. É de responsabilidade da contratada o transporte de pacientes e
acompanhantes para os serviços com uma distância superior á 210 Km entre Município e
sede da Contratante.

3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
3.1. Cópia da Carteira de identidade e CPF e Registro no Conselho Regional
competente (CRM, etc.) de todos os profissionais que prestarão os serviços especializados,
objeto do presente Edital;
CNES;

3.2.

Inscrição da Empresa no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde –

3.3.

Declaração de disponibilidade para realização dos serviços e especializados;

3.4. Comprovação
de
que
os
profissionais
existentes
na
clínica/estabelecimento/hospital possuem vínculo de emprego e/ou possuem contrato de
prestação de serviços e/ou declaração de vínculo empregatício assinado por ambas as
partes;
3.5. Cópia do alvará emitido pelo órgão da Vigilância Sanitária Municipal,
reconhecendo a aptidão para o exercício da atividade, com prazo de validade em vigor;
3.6. Cópia do Alvará de Localização e Permanência no local, com prazo de
validade em vigor;
3.7. Indicar o representante legal que irá assinar o Contrato, apresentar copia do
RG e do CPF do mesmo;
3.8. Ata de criação, portaria de nomeação dos membros, acompanhado dos dois
últimos relatórios, da Comissão Controle Infecção Hospitalar – CCIH;
3.9. Declaração assinada pelo responsável informando possuir instalações
hospitalares completas que atendam as seguintes condições:
3.10. Centro Cirúrgico, Sala de Recuperação Pós-Anestésica, leitos e demais
acomodações conforme a necessidade do(s) paciente(s);
3.11. Possuir construção específica, adequada e de acordo com as normas
sanitárias vigentes;
3.12. Possuir Farmácia para fornecimento de medicamentos aos beneficiários
atendidos no ambulatório, sala de cirurgia e/ou internados.
4. DA CONTRATANTE
4.1.

A Contratante fornecerá para a contratada a relação dos procedimentos e
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ordem de agendamento no Sistema de Centrais de Regulação (SISREG);
4.2. Compete a contratante analisar as ocorrências técnicas que não forem
sanadas pelo fiscal do contrato e dar encaminhamentos necessários;
4.3. Exercer controle, avaliação e auditoria dos serviços prestados na execução
da programação estabelecida.
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Publicação Nº 3358226
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E44192B50A1C887DCD1D33ECD9DEF5F89C6AA645

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA
ESTÂNCIA HIDROMINERAL E CLIMÁTICA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 86/2021
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2021
1 - PREÂMBULO
1.1 - O Município de Piratuba, pessoa jurídica de direito público interno, situado à Rua
Governador Jorge Lacerda, 133, Centro, Piratuba, SC, através do Supervisor de Compras, Sr.
Carlos Alberto Maltauro, TORNA PÚBLICO que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO,
sob a forma PRESENCIAL, visando o REGISTRO DE PREÇOS para possível aquisição do
objeto indicado no item 2 deste instrumento. A presente licitação será do MENOR PREÇO POR
ITEM, e será processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, Decretos Municipais nº 55/2006 e 29/2010, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, suas respectivas alterações e demais legislações aplicáveis.
1.2 - O recebimento dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL e nº 02 –
DOCUMENTAÇÃO, contendo, respectivamente, as propostas de preços e a documentação de
habilitação dos interessados, dar-se-á até às 08h20 do dia 04 de novembro de 2021, no
Departamento de Compras deste Município, situado na Rua Governador Jorge Lacerda, 272,
Centro.
1.3 - A abertura dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL, dar-se-á a partir das
08h30 do dia 04 de novembro de 2021, em sessão pública, realizada na Sala de Licitações do
Município de Piratuba, situada no endereço citado no item 1.2.
2 - DO OBJETO
2.1 - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para possível fornecimento
de gêneros alimentícios (doces), destinados a distribuição as crianças e aos programas da
Assistência Social, em comemorações Natalinas e enceramento de ano das atividades da
Assistência Social do Município de Piratuba, conforme relação de itens constantes no Anexo
“E” deste Edital.
3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1 - Podem participar da presente licitação, todos os interessados que comprovem o
atendimento dos requisitos estabelecidos neste Edital.
3.2 - Não podem participar da presente licitação, empresas que estejam cumprindo as
sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei nº 8.666/93, bem como empresas nas
seguintes condições:
3.2.1 - com falência decretada;
3.2.2 - em consórcio.
3.3 - Não poderão participar na condição de Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte as que se enquadram nas hipóteses do Artigo 3° §4° da Lei Complementar 123/2006.
4 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO
4.1 - No dia, hora e local designados neste Edital, na presença das licitantes e demais
pessoas presentes à Sessão Pública, o Pregoeiro inicialmente receberá os envelopes contendo
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as propostas comerciais e os documentos exigidos para a habilitação, desde que
protocolizados de acordo com o disposto no item 1.2, em envelopes distintos, lacrados,
contendo na parte externa a seguinte identificação:
MUNICÍPIO DE PIRATUBA - SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2021
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL)
MUNICÍPIO DE PIRATUBA - SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2021
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL)
4.2 - Em seguida, realizará o credenciamento dos interessados ou de seus
representantes, que consistirá na comprovação de que possuem poderes para formular
propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame, nos seguintes termos:
4.2.1 - O representante da empresa licitante deverá comprovar, na Sessão Pública, a
existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os
demais atos inerentes ao certame, através da apresentação de procuração, do contrato social ou
termo de credenciamento, nos termos do modelo constante do Anexo “A”, juntamente com um
documento de identificação com foto.
4.2.2 - Nesta fase, observando as disposições do item 6.5, o representante da licitante
deverá apresentar cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais administradores, com a comprovação
da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso
existam ou outro documento legal que permita analisar a sua condição de proprietário, sócio ou
dirigente, bem como para verificar se o credenciante possui os necessários poderes de
delegação.
4.3 - A não comprovação de que o interessado ou seu representante possui poderes
específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais, lavrando-se,
em ata, o ocorrido.
4.4 - Não será permitida a participação de empresas distintas através de um único
representante.
4.5 - A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o estabelecido no item 1.2 deste
Edital, sendo aceita a remessa por via postal, com aviso de recebimento, desde que seja
efetuada a entrega dos mesmos até o dia e horário indicados para protocolo. A Administração
Municipal de Piratuba e o Pregoeiro não se responsabilizarão, e nenhum efeito produzirá para o
licitante, se os envelopes não forem entregues em tempo hábil para protocolização dentro do
prazo estabelecido no item 1.2, no Departamento de Compras deste Município. Em nenhuma
hipótese serão recebidas propostas e/ou documentação fora do prazo estabelecido neste Edital.
4.6 - No caso da proponente ser Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte
(EPP), esta deverá apresentar para credenciamento Certidão de enquadramento no Estatuto
Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte fornecida pela Junta Comercial da
sede do licitante, de acordo com a Instrução Normativa DRNC n° 103/2007. As sociedades
simples, que não registrarem seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar Certidão de
Registro Civil de Pessoa Jurídica, atestando seu enquadramento nas hipóteses do Art. 3° da Lei
Complementar 123/2006.
4.7 - A empresa que não comprovar a condição de Microempresa ou Empresa de
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Pequeno Porte, com a apresentação de um dos documentos acima descritos, não terá direito
aos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/2006. Este(s) documento(s)
deverá(ão) ser apresentado(s) obrigatoriamente fora dos envelopes no momento do
credenciamento.
5 - DA PROPOSTA DE PREÇO
5.1 - O Envelope nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL, deverá conter a proposta
propriamente dita, redigida em português, de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras,
devidamente datada, assinada ao seu final e rubricada nas demais folhas, contendo ainda:
a) Razão social, endereço completo, nº do CNPJ/MF e nº da Inscrição Estadual e/ou
Municipal da proponente;
b) Número deste Pregão;
c) Número do item, descrição em conformidade com as especificações constantes no
Anexo “E” deste Edital, quantidade, marca, unidade de medida, preço unitário e
preço total por item, conforme exemplificado abaixo:
Item

Descrição

Marca

Quant.

Unid.

Preço Unit

Preço Total

d) Local, data, assinatura e identificação do representante legal da licitante.
5.2 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, com duas casas
decimais à direita da vírgula, praticados no último dia previsto para a entrega da proposta, sem
previsão de encargos financeiros ou expectativa inflacionária.
5.3 - Nos preços finais deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos,
custos, despesas administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas e contribuições sociais,
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, trabalho em sábados, domingos e
feriados ou em horário noturno, que eventualmente incidam sobre a execução do objeto da
presente Licitação.
5.4 - Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade das propostas, o qual
será contado a partir da data de sessão de abertura dos envelopes nº 01. Na contagem do prazo
excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia de vencimento.
5.5 - As propostas que tenham sido classificadas, serão verificadas pela Comissão
Permanente de Licitações para constatar a possibilidade de erros aritméticos nos cálculos e na
soma. Os erros serão corrigidos pela Comissão da seguinte forma:
a) nos casos em que houver discrepância entre os valores grafados em algarismos
numéricos e por extenso, o valor grafado por extenso prevalecerá;
b) nos casos em que houver discrepância entre o preço unitário e o valor total obtido
pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário cotado deverá prevalecer;
c) nos casos em que houver discrepância entre o valor da soma de parcelas indicada na
Proposta e o valor somado das mesmas, prevalecerá o valor somado pelo Pregoeiro.
5.5.1 - Os preços por item apresentado no texto da proposta da licitante será corrigido
pelo Pregoeiro de acordo com o procedimento acima e será considerado para efeito de
ordenação em relação às demais licitantes e como o valor a que se obriga o proponente.
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6 - DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO
6.1 - O Envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO, deverá conter os seguintes documentos de
habilitação:
a) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo a Seguridade Social;
b) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Estaduais;
c) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Municipais,
relativa ao Município da sede do licitante;
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do
FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais,
instituídos por Lei;
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das
Leis do Trabalho (CNDT ou CPDT-EN);
f) Declaração de Atendimento à Legislação Trabalhista de Proteção à Criança e ao
Adolescente, conforme modelo constante do Anexo “B”.
6.2 - As licitantes poderão substituir os documentos referidos nas alíneas “a” a “e” do
item 6.1, pelo Certificado de Registro Cadastral – CRC expedido pela Comissão de Registro
Cadastral de Licitantes do Município de Piratuba.
6.2.1 - A condição de validade do Certificado de Registro Cadastral apresentado pelos
licitantes está atrelada à manutenção de sua regularidade junto ao respectivo órgão
cadastrador. Desta forma, no curso do julgamento da fase de habilitação, o Pregoeiro
averiguará a situação cadastral dos licitantes junto ao Cadastro de Licitantes do Município de
Piratuba, inabilitando aqueles cujo CRC estiver cancelado, suspenso, vencido ou, ainda,
quando toda a documentação apresentada para o competente cadastramento não estiver
em plena vigência.
6.3 - Caso a licitante tenha optado por apresentar o Certificado de Registro Cadastral em
substituição aos documentos elencados no item 6.2 e, nele constando qualquer certidão com
prazo de validade vencido, poderá apresentar tais documentos atualizados e regularizados
dentro de seu Envelope nº 02 – DOCUMENTAÇÃO.
6.4 - Quando as certidões apresentadas não tiverem prazo de validade estabelecido pelo
competente órgão expedidor, será adotada a vigência de 90 (noventa) dias consecutivos,
contados a partir da data de sua expedição. Não se enquadram nesse dispositivo os documentos
que, pela própria natureza, não apresentam prazo de validade.
6.4.1 - A data que servirá de referência para verificação da validade dos documentos de
habilitação é aquela disposta no item 1.3 deste Edital.
6.5 - Os documentos exigidos nesta Licitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor da Administração,
ou publicação em órgão da imprensa oficial.
6.5.1 - As certidões e certificados exigidos como condição de habilitação poderão,
também, ser apresentados em documento extraído diretamente da Internet, ficando, nesse caso,
a sua aceitação condicionada à verificação da sua veracidade pelo Pregoeiro ou sua Equipe de
Apoio, no respectivo site do órgão emissor.
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6.6 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados, deverão estar em
nome da licitante com o respectivo número do CNPJ, nas seguintes condições:
6.6.1 - se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
6.6.2 - se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.
6.7 - Caso a obrigação venha a ser cumprida pela filial e a vencedora seja a matriz, ou
vice-versa, deverão ser apresentados, na licitação, os documentos de habilitação de ambas,
ressalvados aqueles que, pela própria natureza ou em razão de centralização de recolhimentos,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
6.8 - A empresa poderá apresentar os documentos de comprovação de regularidade
fiscal, citados no item 6.1, centralizados junto à matriz desde que apresente documento que
comprove o Reconhecimento da Centralização do Recolhimento expedido pelo órgão respectivo,
ou que conste na certidão a validade para a matriz e para as filiais.
6.9 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida no item 6.1, mesmo que os documentos exigidos nas alíneas “a” a “e”,
relativos à regularidade fiscal, apresentem alguma restrição.
6.9.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do
Município, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
6.9.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no Item 6.9.1, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
7 - DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO
7.1 - Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão declaração
verbal ou escrita, (no caso de não comparecimento, a declaração escrita, conforme modelo
constante do Anexo “C”, deverá vir anexada por fora do envelope da proposta, juntamente
com o documento exigido no subitem 4.2.2 deste Edital), dando ciência de que cumprem
plenamente os requisitos de habilitação (inciso VII do Art. 4º da Lei nº 10.520/2002), sendo
consignado em ata.
7.2 - Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as Propostas Comerciais, que
deverão estar em conformidade com as exigências do presente edital, sob pena de
desclassificação. Isto posto, será classificada, a proposta de menor preço e aquelas que
apresentem valores sucessivos e superiores até o limite de 10% (dez por cento), relativamente à
de menor preço.
7.2.1 - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item anterior,
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
7.2.2 - Serão passíveis de desclassificação as propostas formais (ou seus itens, de
forma individual) que não atenderem os requisitos constantes dos itens 5.1 a 5.5 deste Edital,
bem como, quando constatada a oferta de preço manifestamente inexequível.
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7.3 - No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos
itens anteriores serão convidados individualmente a apresentarem novos lances verbais e
sucessivos, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do
vencedor.
7.3.1 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado
sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.
7.3.2 - A oferta dos lances deverá ser efetuada, no momento em que for conferida a
palavra à licitante, na ordem decrescente dos preços por item do objeto do certame.
7.3.3 - A oferta de lance deverá recair sobre o PREÇO UNITÁRIO DO ITEM do objeto
desta licitação que tiver sido declarado, pelo Pregoeiro, como alvo de lances naquele momento.
7.3.3.1 - Os lances verbais ofertados pelas licitantes serão registrados eletronicamente,
cujo formulário constituirá parte integrante da ata circunstanciada lavrada ao final da Sessão
Pública do Pregão.
7.3.3.2 - O Pregoeiro alertará e definirá sobre a variação mínima de preço entre os
lances verbais ofertados pelas licitantes, podendo, no curso desta fase, deliberar livremente
sobre a mesma.
7.3.4 - É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
7.3.5 - Dos lances ofertados não caberá retratação.
7.3.6 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro,
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
7.4 - Caso os licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo, o
pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
7.5 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro,
as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
7.6 - Encerrada a etapa de lances, será assegurada, como critério de desempate,
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme
previsto no art. 44 da Lei Complementar nº. 123 de dezembro de 2006.
7.6.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada.
7.7 - Ocorrendo o empate previsto no item 7.6.1, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma da alínea “a” deste Item, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese prevista no Item 7.6.1, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito;
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c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no Item 7.6.1, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.7.1 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no Item 7.7, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
7.7.2 - O disposto no Item 7.7 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.7.3 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 1 (um) minutos após o
encerramento dos lances de cada item, após convocação verbal do pregoeiro, sob pena de
preclusão.
7.8 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor
preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo
comparando-o com os valores consignados no respectivo Orçamento Prévio, decidindo,
motivadamente, a respeito.
7.9 - Sendo considerada aceitável a proposta comercial da licitante que apresentou o
menor preço, o Pregoeiro procederá à abertura de seu Envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO,
para verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no item 6 e subitens, deste
Edital.
7.10 - Constatada a conformidade da documentação com as exigências impostas pelo
edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto. Caso contrário, o
Pregoeiro inabilitará as licitantes que não atenderem todos os requisitos relativos à habilitação,
exigíveis no item 6 e seus subitens, deste Edital.
7.11 - Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável ou se a licitante
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
Edital.
7.11.1 - Ocorrendo a situação referida no item 7.8, o Pregoeiro poderá negociar com a
licitante para que seja obtido preço melhor.
7.12 - Observando-se o disposto no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, excepcionalmente, o
pregoeiro poderá suspender a Sessão Pública para realizar diligências visando esclarecer
dúvidas surgidas acerca da especificação do objeto, ou da documentação apresentada.
7.12.1 - Erros de natureza formal poderão ser sanados a critério do Pregoeiro, durante a
Sessão Pública do Pregão, inclusive a consulta para saneamento de certidões negativas que
possam ser obtidas junto a internet.
7.13 - Caso todas as propostas sejam julgadas desclassificadas (antes da fase de lances
verbais) ou todas as licitantes sejam inabilitadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo
de 8 (oito) dias úteis para apresentação de outras propostas ou de nova documentação,
escoimadas das causas que ensejaram a sua desqualificação (art. 48, § 3º, da Lei 8.666/93).
7.14 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro declarará o
vencedor, proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem a intenção
de recorrer, registrando na ata da Sessão a síntese de suas razões e a concessão do prazo de 3
(três) dias consecutivos para a apresentação das razões de recurso, bem como o registro de que
todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, apresentarem contra-razões do
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recurso em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
7.14.1 - A falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do
direito de recurso por parte da licitante e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao
vencedor.
7.14.2 - A ausência do licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública do
Pregão caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer.
7.15 - Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem
prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais
apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação
e dos recursos interpostos, estes, em conformidade com as disposições do item acima.
7.15.1 - A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio
e por todos os licitantes presentes, salvo quando algum representante se ausentar antes do
término da Sessão, fato que será devidamente consignado em ata.
7.16 - Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data
para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.
7.17 - O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes com a Documentação de
Habilitação das licitantes que não restarem vencedoras de qualquer item do objeto desta
Licitação, pelo prazo de 10 (dez) dias após a homologação, devendo os seus responsáveis
retirá-los em 05 (cinco) dias após esse período, sob pena de inutilização dos mesmos.
8 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
8.1 - No julgamento das propostas, será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s)
que apresentar(em) o MENOR PREÇO POR ITEM, desde que atendidas as especificações
constantes deste Edital.
8.2 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido o
disposto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/93, a classificação será feita, obrigatoriamente, por
sorteio, que será realizado na própria Sessão.
8.3 - A adjudicação do objeto deste PREGÃO será formalizada pelo Pregoeiro, PELO
MENOR PREÇO POR ITEM, à(s) licitante(s) cuja(s) proposta(s) seja(m) considerada(s)
vencedora(s).
8.4 - O resultado da licitação será homologado pela Autoridade Competente.
9 - DO LOCA E PRAZO DE ENTREGA
9.1 - Os produtos deverão ser entregues nas unidades administrativas do Município,
conforme Autorizações de Fornecimento emitidos pelas Secretarias.
9.2 - O(s) produtos(s) deverá(ão) ser fornecidos, de forma parcelada, conforme a
necessidade, nas quantidades, num prazo não superior a 10 (dez) dias úteis após o recebimento
da Autorização de Fornecimento.
10 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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10.1 - O Município de Piratuba efetuará o pagamento do objeto desta licitação no prazo
máximo de até 30 (trinta) dias após a data de apresentação das respectivas notas fiscais,
devidamente atestadas pelos servidores responsáveis pelo acompanhamento dos serviços,
através de depósito em conta corrente de titularidade da licitante vencedora.
10.2 - As despesas decorrentes da execução do presente Edital correrão às dotações
previstas na Lei Orçamentária do Exercício vigente, sendo estas impressas nas Autorizações de
Fornecimento, no momento da Contratação.
10.3 - Durante todo o prazo de validade da Ata de Registro de Preços o(s) fornecedor(es)
ficará(ão) obrigado(s) a manter atualizados todos os documentos relacionados nas alíneas “a” a
“e” do item 6.1 deste Edital, para que a Administração Municipal possa efetuar o pagamento.
11 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1 - Até o segundo dia útil que anteceder a data fixada para o recebimento das
propostas, qualquer empresa interessada em participar da licitação poderá impugnar o ato
convocatório do Pregão.
11.1.1 - A impugnação será dirigida ao Departamento de Compras deste Município (sob
pena de não conhecimento), que a encaminhará, devidamente informada, à Autoridade
Competente para apreciação e decisão, ficando suspensos os demais atos até seu julgamento.
11.2 - Tendo a licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão do Pregão, terá ela
o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso.
11.3 - O recurso deverá ser dirigido ao Pregoeiro que poderá reconsiderar sua decisão,
ou, fazê-lo subir, devidamente informado, para apreciação e decisão.
11.4 - As demais licitantes, já intimadas na Sessão Pública acima referida, terão o prazo
de 03 (três) dias consecutivos para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do
término do prazo da recorrente.
11.5 - A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são
pressupostos de admissibilidade dos recursos.
11.6 - Decididos os recursos, o Pregoeiro fará a adjudicação do objeto do certame à(s)
licitante(s) vencedora(s).
12 - DO REGISTRO DOS PREÇOS
12.1 - Após a homologação do resultado da licitação e adjudicação do objeto pela
autoridade competente, será efetuado o registro dos preços e do fornecedor correspondente
mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços (Anexo “D”) pelo responsável pelo Órgão
Gerenciador e pela(s) licitante(s) vencedora(s) do certame, ficando vedada à transferência ou
cessão da Ata de Registro de Preços a terceiros.
12.1.1 - É facultado à Administração, quando a(s) proponente(s) vencedora(s) não
atender(em) à convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, a ser realizada até 5
(cinco) dias após a homologação da licitação, nos termos supra referidos, convocar outro
licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para após aprovado o respectivo laudo,
comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar a ata de registro de
preços, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações
legais.
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12.1.2 - A convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços se fará através do
Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM) ou diretamente. Os representantes legais
das empresas que tiverem os preços registrados terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis para
comparecerem ao Departamento de Compras do Município de Piratuba para assinarem a Ata,
sob pena das sanções previstas no item 14 deste Edital.
12.2 - Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, será considerado o simples fato
da empresa vencedora participar do certame licitatório e ter apresentado sua proposta final, por
esta Comissão, como ato concreto, tendo em vista a realização de Pregão Presencial. Em caso
de não atendimento ou recusa em fazê-lo, da primeira colocada, fica facultado ao Órgão
Gerenciador convocar a segunda colocada para, ao mesmo preço e condições da primeira
colocada, estar em condições de fornecer materiais, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital.
12.3 - A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura da
Ata de Registro de Preços que terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da sua data
de assinatura.
12.4 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata
de Registro de Preços ou não reduzir o preço registrado quando esse se tornar superior aqueles
praticados no mercado.
12.5 - Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações,
obedecidas as disposições contidas no Art 65 da Lei 8.666/93, em decorrência de eventual
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.
12.6 - Durante o prazo de validade do Registro de Preços, a Administração Municipal
poderá ou não contratar todo ou quantidades parciais do objeto deste Pregão.
13 - DA RESCISÃO CONTRATUAL
13.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato decorrente desta licitação ensejará sua
rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e
posteriores alterações, com as conseqüências previstas no art. 80 da referida Lei, sem que caiba
à empresa contratada direito a qualquer indenização.
13.2 - A rescisão contratual poderá ser:
13.2.1 - determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
13.2.2 - amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no
processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração.
14 - DAS PENALIDADES
14.1 - A recusa imotivada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preços no
prazo assinalado neste edital, sujeitá-lo-á à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da
mesma, contada a partir do primeiro dia após ter expirado o prazo que a empresa teria para
assiná-la, nos termos do item 12.1.1 do presente instrumento convocatório.
14.1.1 - Entende-se por valor total da Ata de Registro de Preços o montante dos preços
totais finais oferecidos pela(s) licitante(s) após a etapa de lances, considerando os itens do
objeto que lhe tenham sido adjudicados.
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14.2 - Pelo atraso injustificado na entrega objeto deste Contrato, sujeita-se a
CONTRATADA às seguintes penalidades:
14.2.1 - multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigação não cumprida, para
cada 10 minutos de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento).
14.3 - Pela inexecução total ou parcial deste Contrato ou pela acumulo de 3 (três)
sanções previstas no subitem 14.2, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar
à CONTRATADA a sanção prevista no art. 7 da Lei 10.520/02, e, multa de 20% (vinte por cento)
sobre o valor total registrado, e rescisão unilateral da Ata de Registro de Preços.
15 - DO CONTRATO E DOS PREÇOS
15.1 - A contratação do objeto licitado será efetivada após a assinatura da Ata de
Registro de Preços e mediante a emissão da(s) Autorização(ões) de Fornecimento.
15.2 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para
a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de
fornecimento em igualdade de condições.
15.3 - O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos dos itens licitados, respeitados os limites legais, conforme estabelece o § 1° do art.
65 da Lei 8666/93.
15.4 - Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas
hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso
II do art. 65 da Lei 8666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
15.4.1 - A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no
art.65 da Lei 8.666/93.
15.5 - Mesmo comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea “d” do inciso II do
art. 65 da Lei 8666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e
iniciar outro processo licitatório.
15.6 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste
certame, farão parte integrante da Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.
16 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
16.1.1 - Automaticamente:
16.1.1.1 - por decurso de prazo de vigência;
16.1.1.2 - quando não restarem fornecedores registrados;
16.1.1.3 - pela Administração Municipal, quando caracterizado o interesse público.
16.2 - O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
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16.2.1 - A pedido, quando:
16.2.1.1 - comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
16.2.1.2 - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da
elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.
16.2.1.3 - A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados
deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a
aplicação das penalidades previstas no Item 14 deste Edital, caso não aceitas as razões do
pedido.
16.2.2 - Por iniciativa da Administração Municipal, quando:
16.2.2.1 - O fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo
licitatório, ou seja, não cumprir o estabelecido no item 10.3 do Edital;
16.2.2.2 - por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas;
16.2.2.3 - o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de
Preços;
16.2.2.4 - o fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os
pedidos decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
16.2.2.5 - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes;
16.2.2.6 - não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior
àqueles praticados no mercado.
16.3 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será
feita pessoalmente, por meio de documento oficial ou através de publicação no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina (DOM).
17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1 - Esclarecimentos relativos a presente licitação e às condições para atendimento
das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados diretamente no
Departamento de Compras e Licitações do Município de Piratuba, no endereço citado no subitem
1.2 deste Edital, ou através do telefone (49) 3553-0288, de segunda à sexta-feira, das 07h30 às
11h30 e das 13h30 às 17h.
17.2 - Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, as
licitantes farão constar em sua documentação endereço eletrônico (e-mail), número de
telefone e fax, bem como o nome da pessoa indicada para contatos.
17.3 - O Município de Piratuba reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as Sessões
Públicas deste Pregão.
17.4 - Informações verbais prestadas por integrantes da Administração Municipal de
Piratuba não serão consideradas como motivos para impugnações.
17.5 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos à luz das disposições contidas nas
Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei
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Complementar 123, de 15/12/2006, e, se for o caso, conforme disposições da Lei nº 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor), Código Civil e legislações pertinentes à matéria.
17.6 - As licitantes participantes deste processo desde já declaram, para fins do disposto
no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de
27 de outubro de 1999, que não empregam menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, ressalvados os casos de menor
a partir de quatorze anos na condição de aprendiz.
17.7 - As licitantes participantes deste certame licitatório desde já declaram, sob a pena
prevista no parágrafo único do artigo 97, da Lei nº. 8.666/93, não estarem declaradas inidôneas
ou suspensas de participação em licitações, por qualquer entidade da administração pública
direta ou indireta, de qualquer das esferas de governo, nos termos dos incisos III e IV, do artigo
87, do referido diploma legal.
17.8 - No interesse da Administração, e sem que caiba às participantes qualquer
reclamação ou indenização, poderá ser:
a) adiada a abertura da licitação;
b) alterados os termos do Edital, obedecendo ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei
8.666/93.
17.9 - O foro competente para dirimir possíveis dúvidas e/ou litígios pertinentes ao objeto
da presente licitação é o da Comarca de Capinzal, SC, excluído qualquer outro.
18 - DOS ANEXOS DO EDITAL
18.1 - Integram o presente Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo,
os seguintes anexos:
a) Anexo “A” – MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO;
b) Anexo “B” – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO
TRABALHISTA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE;
c) Anexo “C” – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. VII, DO
ART. 4º, DA LEI Nº 10.520/2002;
d) Anexo “D” – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
e) Anexo “E” – TERMO DE REFERENCIA.
Piratuba, SC, 20 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO MALTAURO
Supervisor de Compras
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2021
ANEXO “A”
MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:

Ao Município de Piratuba, SC

Credenciamos o(a) Sr.(a) ___________________________, portador(a) da
Cédula de Identidade nº _______________ e do CPF nº ________________, a participar da
licitação instaurada pelo Município de Piratuba, SC, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº
60/2021, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciarse em nome da empresa _______________________________________ , bem como formular
propostas verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Local, ______ de ____________________ de 2021.

(nome e assinatura do responsável legal)
(número da carteira de identidade e órgão emissor)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2021
ANEXO “B”
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DE
PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:

DECLARAÇÃO

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2021
A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ sob
o nº ________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)
_________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________ e do
CPF nº ________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.)

Local, ______ de ____________________ de 2021.

(nome e assinatura do responsável legal)
(número da carteira de identidade e órgão emissor)
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ANEXO “C”
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº
10.520/2002 (*)
(*) Este documento deverá ser preenchido e anexado ao Envelope nº 01 – PROPOSTA
COMERCIAL (pelo lado externo) ou poderá ser substituído por declaração verbal ao Pregoeiro
no início da Sessão.

Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:

DECLARAÇÃO

Em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, a empresa _________________________________________, inscrita no CNPJ
sob o nº __________________, DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
exigidos no PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2021, instaurado pelo Município de Piratuba, SC.

Local, ______ de ____________________ de 2021.

(nome e assinatura do responsável legal)
(número da carteira de identidade e órgão emissor)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2021
ANEXO “D”
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N° 86/2021
PREGÃO PRESENCIAL N° 60/2021
REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2021
O MUNICÍPIO DE PIRATUBA - SC, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 82.815.481/0001-58,
localizado na Rua Governador Jorge Lacerda, 133, Centro, nesta Cidade, através do Secretário
Municipal de Administração, Sr. Jhonatan Spricigo, nos termos, nos termos da Lei n°.
10.520/02, Lei 8.666/93 e Decreto Municipal n° 55/2006, das demais normas legais aplicáveis,
em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de
Preços nº. 60/2021, ata de abertura da sessão e homologação pela autoridade competente,
RESOLVE registrar os preços da empresa ______________, inscrita no CNPJ-MF sob nº
____________, representada neste ato pelo Sr. ____________, portador do CPF n°.
___________, para o fornecimento dos produtos descriminados nesta Ata, referentes ao objeto
do Pregão Presencial supracitado.
A empresa com preços registrados passará a ser denominada DETENTORA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS após a assinatura desta.
Cláusula Primeira – Do objeto, Preços e Quantidades
1.1. A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso, para possível fornecimento dos
produtos abaixo descritos, constantes da proposta comercial da empresa Detentora desta Ata:
Item

Quant.

Unidade

Descrição

Marca

Preço
unitário

Preço
Total

Cláusula Segunda – Da validade da Ata
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de
assinatura.
2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Piratuba não
será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a realização de
licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao(s) beneficiário(s) do
registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.
2.3. Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses
devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art.
65 da Lei 8666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
2.4. A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lei
8.666/93.
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Cláusula Terceira – Das disposições finais e do foro
3.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº 60/2021 e a proposta da Detentora da
Ata.
3.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Capinzal - SC para dirimir quaisquer questões decorrentes
da utilização da presente ata.
3.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93, e
demais normas aplicáveis.
Piratuba, SC, ______ de __________ de 2021.

Representante legal
DETENTORA DA ATA

JHONATAN SPRICIGO
Secretário Municipal de Turismo
ORGÃO GERENCIADOR
Testemunhas:
01.
Nome:
CPF:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 60/2021
ANEXO “E”
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO

Item

Quant.

Unid.

Preço
Unitário
Máximo

1

900

Um

0,23

Geladinhos sabores diversos com no mínimo 55ml

2

100

Kg

17,50

Balas de iogurte sabores diversos

3

900

Um

1,10

Pacote pipoca doce mínimo 20 gr

4

1800

Um

0,30

Pirulito sabores e formato diversos, peso mínimo 12gr,
por unidade

5

1800

Um

0,35

Patilha com sabores diversos em embalagens com no
mínimo 12 unidades

Especificação

Caixa de Bombom, com no mínimo 250 gr, com
validade mínima de 60 (sessenta) dias a partir da
entrega, com os seguintes ingredientes:

6

2380

Cx

11,75

 chocolate
ao
leite,
bombom recheado com coco, chocolate ao
leite aerado, chocolate ao leite, bombom de
chocolate branco com recheio sabor chocolate
branco, bombom de chocolate recheado com
leite maltado, bombom de chocolate recheado
com amendoim caramelizado, bombom de
chocolate com recheio sabor morango,
bombom recheado coberto com flocos e
chocolate, bombom recheado coberto com
biscoito sabor chocolate e chocolate branco,
bombom de chocolate recheado com
caramelo.
Ou:
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leite com amendoim, wafer recheado com
cobertura sabor chocolate, chocolate branco,
chocolate ao leite, wafer com recheio cremoso
e cobertura sabor chocolate, wafer recheado
com cobertura sabor chocolate branco, wafer
recheado com cobertura sabor chocolate,
bombom recheado com caramelo e biscoito
coberto com chocolate, wafer recheado sabor
avelã com cobertura sabor chocolate, wafer
com recheio de creme com cacau, wafer
recheado com cobertura sabor chocolate
branco, chocolate ao leite com crocante.
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Ou:
 chocolate ao leite, Chocolate ao leite com
recheio ao leite, Bombom branco com
castanha-de-caju recheado com creme,
Bombom de chocolate meio amargo recheado,
Wafer recheado com creme de castanha-decaju e cobertura sabor chocolate, wafer
recheado com creme de amendoim e cobertura
sabor chocolate, Wafer recheado com creme
sabor chocolate e cobertura sabor chocolate,
Wafer recheado com creme ao leite e biscoito
sabor chocolate com cobertura sabor
chocolate, Tablete com recheio crocante de
amendoim com cobertura sabor chocolate,
Tablete recheado com amendoim e cobertura
sabor chocolate, Tablete recheado com coco e
cobertura sabor chocolate, Tablete de banana
e cobertura sabor chocolate, Tablete recheado
com goiaba e cobertura sabor chocolate,
Chocolate amargo com 50% de cacau e
crocante de caramelo salgado

2. DA FINALIDADE
Atender aos programas das Unidades Administrativas, Fundo e Fundação do
Município, através de distribuição gratuita.
3. DO LOCAL DE ENTREGA
Os produtos deverão ser entregues nas unidades administrativas do Município, conforme
Autorizações de Fornecimento emitidos pelas Secretarias.
4. DA FORMA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO
O(s) produtos(s) deverá(ão) ser fornecidos, de forma parcelada, conforme a
necessidade, nas quantidades, num prazo não superior a 10 (dez) dias úteis após o recebimento
da Autorização de Fornecimento.
5. DA FORMA DE PAGAMENTO
A Administração efetuará o pagamento dos produtos entregues, no prazo de até 30
(trinta) dias após a apresentação das respectivas notas fiscais, por parte do fornecedor,
devidamente atestada(s) pelo(a) servidor(a) responsável pelo recebimento dos mesmos.
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Planalto Alegre
Prefeitura
LEI MUNICIPAL Nº0878/2021

Publicação Nº 3358507

LEI MUNICIPAL Nº 0878/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
"Autoriza o município de Planalto Alegre-SC a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina, através do Instituto Geral de Perícias visando a descentralização da atividade de inserção de dados de identificação civil, preliminar à emissão da cédula individual de identificação."
O Prefeito Municipal de Planalto Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos os habitantes deste
município, que a Câmara Municipal de Vereadores APROVOU e que SANCIONA a seguinte Lei.
Art. 1º - Fica o Município Planalto Alegre-SC autorizado a firmar Acordo de Cooperação Técnica com o Estado de Santa Catarina, através
do Instituto Geral de Perícias visando a descentralização da atividade de inserção de dados de identificação civil, preliminar à emissão da
cédula individual de identificação.
Art. 2º - As despesas decorrentes desta lei correrão a conta da dotação orçamentária própria do orçamento vigente, conforme especificação
abaixo:
Órgão: 03 - Secretaria de Administração Finança e Planejamento
Unidade: 001 - Departamento de Administração
Ação: 2003 - Funcional: 0004.0122.0002 -Manutenção da Estrutura do Setor de Administração.
Elemento: 3339000000000000000 – Aplicações Diretas
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
,
Planalto Alegre/SC, 20 de outubro de 2021.
SADI DALLACORTTE
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
DIONATAN CAMATTI BABICZ
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento.

PORTARIA 237/2021

Publicação Nº 3359581

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE
PORTARIA Nº 0237/2021
EXONERA A PEDIDO O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL SENHOR DIONATAN CAMATTI BABICZ E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
SADI DALLACORTTE, Prefeito Municipal de Planalto Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com o artigo 32 da Lei Municipal nº 279, de 29 de novembro de 2001.
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a pedido o (s) Servidor (es) Público (s) Municipal Senhor DIONATAN CAMATTI BABICZ, SECRETÁRIOMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, lotado (s) na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, a partir do dia
20 de Outubro de 2021 conforme requerimento apresentado.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Planalto Alegre – SC, em 20 de Outubro de 2021.
SADI DALLACORTTE
Prefeito
Registre-se e Publique-se.
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Pomerode
Prefeitura
13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 035 / 2018 - ACRÉSCIMO

Publicação Nº 3358281

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 035 / 2018
ACRÉSCIMO
Processo Administrativo n.º 039 / 2018. Pregão Presencial n.º 021 / 2018. Contratante: MUNICÍPIO DE POMERODE. Contratada: GENTE
SEGURADORA S.A. Objeto: CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA, POR MEIO
DE SEGURO, DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE POMERODE, FUNDOS E FUNDAÇÃO, CONFORME DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. Justificativa: Em conformidade com a CLÁUSULA NONA do Contrato
Administrativo n.º 035/2018 e da Lei Federal n.º 8.666/93, o presente contrato sofrerá um ACRÉSCIMO de R$642,89 (seiscentos e quarenta
e dois reais e oitenta e nove centavos), o qual representa aproximadamente 0,3997% sobre seu valor total atualizado, referente ao endosso
de inclusão do veículo NISSAN/MARCH S 1.0, placas QHG-5867, chassi 94DFDUK13FB103922, ano/modelo 2014/2015. Ass.: Marcos Conrado Hass, Prefeito Municipal de Pomerode em Exercício - Contratante / Marcelo Wais, Diretor, Gente Seguradora S.A - Contratada.
Pomerode / SC, 20 de Outubro de 2021.
MARCOS CONRADO HASS
Prefeito Municipal de Pomerode em Exercício

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 049 / 2020 - ACRÉSCIMO

Publicação Nº 3359543

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 049 / 2020
ACRÉSCIMO
Processo Administrativo N.º 034/2020. Pregão Presencial n.º 018/2020. Contratante: MUNICÍPIO DE POMERODE. Contratada: IPM SISTEMAS LTDA. Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, GARANTIA
DE ATUALIZAÇÃO LEGAL, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE
LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. Valor Total: R$15.108,60 (quinze mil, cento e oito reais e sessenta centavos). Justificativa: Em conformidade
com o Artigo 65, I, "b" da Lei Federal n.º 8.666/1993 e a Cláusula Nona do Contrato Administrativo n.º 049 / 2020, o presente contrato
sofrerá um ACRÉSCIMO de 1,09% sobre seu valor total atualizado, referente ao provimento de ambiente adicional de datacenter, com serviços especializados em informática, para integração da base do sistema de Geoprocessamento em implantação com a base do cadastro
imobiliário do Município, objetivando dirimir e ajustar todas as diferenças que serão encontradas e fazer a projeção de impacto nos cálculos
da Planta de Valores, para posterior migração de informações para a base Oficial do Município. Ass.: Marcos Conrado Hass, Prefeito de
Pomerode em Exercício, Contratante / Aldo Luiz Mees, Representante Legal, IPM Sistemas Ltda., Contratada.
Pomerode / SC, 14 de Outubro de 2021.
MARCOS CONRADO HASS
Prefeito de Pomerode em Exercício

DECRETO Nº 3.986/2021 DE 11/10/2021

Publicação Nº 3358572

DECRETO Nº 3.986/2021
DE 11/10/2021
ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DE 2021, PROVENIENTE DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E DE ANULAÇÃO DE
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
MARCOS CONRADO HASS, Prefeito Municipal de Pomerode em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica,
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e de acordo com o Art. 8º, da Lei nº 3.104 de 25/11/2020 e da Lei 3.125 de 08/10/2021:
DECRETA
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, proveniente do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na Unidade Gestora, conforme especificado na tabela abaixo:
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação

19.002.0010.0302.0060.2103.34493- Manutenção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01790009 - Saúde: Aquisição de Equipamento
(Dep. Ana Campagnolo: Emendas Parlamentares
Valor: 20.000,00
Impositivas)

Vínculo

Art. 2º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a ANULAR PARCIALMENTE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, nas seguintes
Unidades Gestoras, conforme especificado, até os valores constantes na tabela abaixo:
UNIDADE GESTORA: MUNICÍPIO DE POMERODE
Dotação

13.004.0008.0244.0140.2067.33390 – Manutenção
03350002 - Enfrentamento da COVID-19: Proteção Social Básica (C/C:23.388-9 )
03350003 - Enfrentamento da COVID-19: Proteção Social Especial (C/ C:25.172-0 )
03350300 - PAIF (Proteção e Atendimento Integral à Família)

Vínculo
Vínculo
Vínculo
Dotação

das Atividades do Fundo M. de Assist. Soc.
Valor: 5.023,15
Valor: 14.339,19
Valor: 103.755,39

13.004.0008.0244.0140.2067.34490 – Manutenção das Atividades do Fundo M. de Assist. Soc.
03350002 - Enfrentamento da COVID-19: ProteValor: 20.633,50
ção Social Básica (C/C:23.388-9 )
03350003 - Enfrentamento da COVID-19: ProteValor: 5.804,86
ção Social Especial (C/ C:25.172-0 )

Vínculo
Vínculo

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação

19.001.0010.0301.0060.2100.33390 - Manutenção da Atenção Básica
01020000 - Rec.de impostos e de transf.imp-saúValor: 15.000,00
de

Vínculo
Dotação

19.006.0010.0122.0060.2109.34490 - Manutenção Gestão Saúde
01020000 - Rec. de impostos e de transf.imp-saúValor: 34.058,00
de

Vínculo
Dotação

19.004.0010.0305.0060.2108.34493 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica
03530000 - COVID-19 - Recursos transferidos da
União sem destinação específica (LC 173/2020
Valor: 6.816,67
-Art. 5°, II-b)

Vínculo

Art. 3º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal por conta da anulação discriminada no art. 2º, autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL
ESPECIAL, de acordo com o art. 8º da Lei 3.104, de 25 de novembro de 2020, nas Unidades Gestoras especificadas, até os valores constantes na tabela abaixo:
UNIDADE GESTORA: MUNICÍPIO DE POMERODE
Dotação

13.004.0008.0244.0140.2067.33190 – Manutenção
03350002 - Enfrentamento da COVID-19: Proteção Social Básica (C/C:23.388-9 )
03350003 - Enfrentamento da COVID-19: Proteção Social Especial (C/ C:25.172-0 )
03350300 - PAIF (Proteção e Atendimento Integral à Família)

Vínculo
Vínculo
Vínculo

das Atividades do Fundo M. de Assist. Soc.
Valor: 25.656,65
Valor: 20.144,05
Valor: 103.755,39

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação
Vínculo

19.001.0010.0301.0060.2100.34493 - Manutenção da Atenção Básica
01020000 - Rec.de impostos e de
Valor:
transf.imp-saúde

Dotação

15.000,00

19.006.0010.0122.0060.2109.34493 - Manutenção Gestão Saúde
01020000 - Rec.de impostos e de transf.imp-saúValor: 34.058,00
de

Vínculo
Dotação

19.001.0010.0301.0060.2116.33190 - Manutenção Folha Pgto. - Estratégia Saúde da Família (ESF)
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Valor: 6.816,67

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 11 de Outubro de 2021.
Município de Pomerode, 11 de outubro de 2021.
MARCOS CONRADO HASS
Prefeito Municipal em exercício

LEILÃO PÚBLICO N.º 001 / 2021

Publicação Nº 3359571
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B6ABCD9D1A102B2EC7AA3C0F76B5AB8E25B992B1

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 099 / 2021
LEILÃO PÚBLICO N.º 001 / 2021

O MUNICÍPIO DE POMERODE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n.º 83.102.251/0001-04, torna público aos
interessados que fará realizar LEILÃO PÚBLICO PRESENCIAL e ON LINE às 08h30min. do dia 10 de NOVEMBRO de 2021, tendo como local
o AUDITÓRIO DA PREFEITURA, localizado na Rua 15 de Novembro, n.° 525, Centro, Pomerode/SC – CEP 89.107-000. O leilão será conduzido pelo LeiloeirO PÚBLICO Oficial Sr. JÚLIO RAMOS LUZ, Matrícula AARC/162/JUCESC, para venda à vista de bens móveis inservíveis.
Edital completo com as descrições poderá ser obtido na Prefeitura ou através do site www.portaldoleiloeiro.com.br ou www.pomerode.
sc.gov.br – Portal do Cidadão ou ainda pelos Fones (47) 3387-7200 na Prefeitura ou (47) 3525-4742, 3546-2855 com o Leiloeiro. Aplica-se
a presente licitação, as disposições da Lei Federal n.o 8.666/1993 e da Lei Municipal n.º 3.124/2021. Leia atentamente o edital. Código TCE
n.º B6ABCD9D1A102B2EC7AA3C0F76B5AB8E25B992B1.
Pomerode / SC, 20 de Outubro de 2021.
MARCOS CONRADO HASS
Prefeito Municipal de Pomerode em exercício

PORTARIA 28.207

Publicação Nº 3358326

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE
Rua 15 de novembro, 525 - C. P. 36 - FAX (47) 3387-7254
Fone (47) 3387-7200 - CNPJ 83.102.251/0001-04
89107-000 - POMERODE - Santa Catarina

PORTARIA Nº 28.207
NOMEIA POR CONCURSO PÚBLICO (CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2021) EDENIZE PIMENTEL PARA O CARGO DE TÉCNICO EM
ENFERMAGEM.
A Secretária de Saúde, LIGIA HOEPFNER, no uso de suas atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 3364/18, em seu artigo 1º,
inciso II;
RESOLVE:
De acordo com o Artigo nº 17, Lei Complementar nº 269 de 05 de dezembro de 2014, NOMEAR EDENIZE PIMENTEL, para o cargo de TÉCNICA EM ENFERMAGEM, com carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, na Secretaria de Saúde, a partir de 01 de setembro de 2021.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Município de Pomerode, 01 de setembro de 2021.
LIGIA HOEPFNER
Secretaria de Saúde
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Publicação Nº 3358346

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE
Rua 15 de novembro, 525 - C. P. 36 - FAX (47) 3387-7254
Fone (47) 3387-7200 - CNPJ 83.102.251/0001-04
89107-000 - POMERODE - Santa Catarina

PORTARIA Nº 28.270
NOMEIA POR CONCURSO PÚBLICO (CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2021) EDUARDO BRAZEIRO FAGUNDES PARA O CARGO DE
TÉCNICO EM ENFERMAGEM.
A Secretária de Saúde, LIGIA HOEPFNER, no uso de suas atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 3364/18, em seu artigo 1º,
inciso II;
RESOLVE:
De acordo com o Artigo nº 17, Lei Complementar nº 269 de 05 de dezembro de 2014, NOMEAR EDUARDO BRAZEIRO FAGUNDES, para
o cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, com carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, na Secretaria de Saúde, a partir de 13 de
setembro de 2021.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Município de Pomerode, 16 de setembro de 2021.
LIGIA HOEPFNER
Secretaria de Saúde

PORTARIA 28.272

Publicação Nº 3358888

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE
Rua 15 de novembro, 525 - C. P. 36 - FAX (47) 3387-7254
Fone (47) 3387-7200 - CNPJ 83.102.251/0001-04
89107-000 - POMERODE - Santa Catarina

PORTARIA Nº 28.272
CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO (PROCESSO SELETIVO EDITAL 003/2021) FABIO MUNHOS CLIMACO PARA A FUNÇÃO DE MÉDICO
CLÍNICO GERAL COMUNITÁRIO.
A Secretária de Saúde, LIGIA HOEPFNER, no uso de suas atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 3364/18, em seu artigo 1°,
inciso VI;
RESOLVE:
Contratar por prazo determinado, de acordo com a Lei Ordinária de n° 2819 de 17 de março de 2016, FABIO MUNHOS CLIMACO, para
exercer a função de Médico Clínico Geral Comunitário, com carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, vaga vinculada a realização de
concurso público, na Secretaria de Saúde, a partir de 14 de setembro de 2021, não podendo ultrapassar o prazo de dois anos.
A prorrogação da respectiva contratação, quando for necessária, será regida pelo §1º, do artigo 4º da Lei Ordinária nº 2819, de 17 de
março de 2016.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Município de Pomerode, 16 de setembro de 2021.
LIGIA HOEPFNER
Secretaria de Saúde
GRAZIELLE KÜSTER
Diretora de Recursos Humanos
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Publicação Nº 3358217

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE
Rua 15 de novembro, 525 - C. P. 36 - FAX (47) 3387-7254
Fone (47) 3387-7200 - CNPJ 83.102.251/0001-04
89107-000 - POMERODE - Santa Catarina

PORTARIA Nº 28.330
NOMEIA POR CONCURSO PÚBLICO (CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 015/2018) CASSANDRA CHERY PARA O CARGO DE SERVIÇOS GERAIS
ESCOLAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Secretário de Educação e Formação Empreendedora, JORGE LUIZ BUERGER, no uso de suas atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 3364/18, em seu artigo 1º, inciso II;
RESOLVE:
Art. 1º De acordo com o Artigo nº 17, Lei Complementar nº 269 de 05 de dezembro de 2014, NOMEAR CASSANDRA CHERY, para o cargo
de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ESCOLAR, com carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, na EEBM Duque de Caxias, da Secretaria
de Educação e Formação Empreendedora, a partir de 04 de outubro de 2021;
Art. 2° REGISTRAR O INÍCIO DE EXERCÍCIO DA SERVIDORA, nomeada por concurso público, a partir de 04 de outubro de 2021.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Município de Pomerode, 04 de outubro de 2021.
JORGE LUIZ BUERGER
Educação e Formação Empreendedora
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Ponte Serrada
Prefeitura
PROCESSO LICITATÓRIO N.99/2021

Publicação Nº 3358983

PROCESSO LICITATÓRIO N. 99/2021
TOMADA DE PREÇOS N. 99/2021
CONTRATO N. 140/2021
CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA
O Município de Ponte Serrada, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n. 82.777.236/0001-01, com sede na Rua Madre
Maria Theodora, n. 264, Centro, Ponte Serrada/SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. ALCEU ALBERTO WRUBEL, portador
da Cédula de Identidade RG n. Cédula de Identidade RG n. 1306106 e inscrito no CPF n. 469.966.309-59, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa SCALA ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ-MF sob o n. 18.047.772/0001-44 com sede
na Avenida XV de Novembro, n. 21, sala 5, centro, Ponte Serrada/SC, represeentada neste ato pelo Proprietário DOUGLAS LUIZ MACHADO
SEVERGNINI, RG n. 4.894.100-0, SSP/SC e CPF n. 060.564.759-30, doravante denominada simplesmente, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e acordado celebrar o presente Contrato que se regera pela lei n. 8.666 de 21 de junho de 1993 e
alterações posteriores vigentes, proposta da CONTRATADA, Edital de Licitação da Modalidade de Tomada de Preço n. 99/2021, para obra e
serviços de Engenharia Processo de Licitação n. 99/2021, homologado em 15 de outubro de 2021 e pelas condições que estipula a seguir.
CLÁUSULA I - Do Objeto:
Contratação de Empresa especializada na execução de obra para realização de projeto (material e mão de obra) de cobertura, guarda corpo, letreiro e fechamento lateral do Ginásio da Escola Básica Municipal Antonio Paglia, conforme descrito no Projeto anexos ao presente e
projeto aprovado.
CLÁUSULA II - Da Responsabilidade da Contratada:
Será de inteira responsabilidade da Contratada, além da perfeita execução dos serviços com o fornecimento de todos os materiais necessários, as despesas diretas ou indiretas tais como: transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, de ordem de classe,
indenizações ou qualquer outra que for devida aos seus empregados ou prepostos no desempenho dos serviços objeto deste Contrato,
ficando ainda o Contratante, isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos.
Assume também a Contratada, total responsabilidade com relação aos atos praticados durante a execução dos serviços, por seus empregados e propostos, quer seja, civil, penal e demais, originadas na execução dos serviços.
CLÁUSULA III - Do Preço, das Condições de Pagamento e do Reajuste:
O valor total para a execução da obra é de R$ 399.000,00 (trezentos e noventa e nove mil reais).
Os pagamentos serão realizados ao final da conclusão de cada item descrito no Anexo I.
O pagamento será efetuado em até 30 dias após o empenho da nota fiscal correspondente ao boletim de medição emitido pelo fiscal da
contratante.
As aferições e/ou medições serão realizadas em conformidade com o cronograma físico-financeiro proposto, e após a emissão do respectivo
boletim de medição, o gestor do contrato solicitara a contratada a emissão da nota fiscal do serviço para empenhamento.
Os preços propostos para prestação dos serviços, objeto do presente Contrato, poderão sofrer reajustes em caso de necessidade comprovada tecnicamente em projeto, durante a execução da obra.
CLÁUSULA IV - Das Obrigações:
DA CONTRATANTE:
- Indicar o local para execução dos serviços;
- efetuar o pagamento conforme definido no ato convocatório, mediante prévia apresentação da fatura;
- fiscalizar a execução dos serviços, orientando, coordenando e sugerindo ao responsável técnico da contratada sobre a perfeita execução
dos mesmos;
- apresentar cronograma para a execução dos serviços, estabelecendo metas e objetivos a serem seguidos pela Contratada, bem como,
rejeitar os serviços executados fora dos padrões projetados, éticos, de qualidade, recusando o seu recebimento.
DA CONTRATADA:
- A Contratada obriga-se pela boa execução dos serviços, responsabilizando-se pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou
fornecidos para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer
a consecução do objeto ajustado. Obriga-se ainda, a cumprir todas as normas e exigências estabelecidas pelo Contratante, principalmente
com o fornecimento de todos os materiais necessários, executar integralmente as metas dentro dos objetivos propostos pela administração,
efetuar pontualmente o pagamento a seus empregados e prepostos, inclusive, recolhendo no vencimento as obrigações e encargos sociais
devidos;
.- A contratada obriga-se a executar a obra de acordo com as normas técnicas vigentes e em conformidade com os Projetos e Memoriais
que integram o presente Edital.
.- Executar todos os serviços conforme consta no projeto executivo anexo ao edital, com pessoal especializado e utilizando materiais de
qualidade, devendo refazer, a pedido do Contratante, todos serviços que não atenderem as especificações técnicas recomendadas, bem
como, substituir todos os materiais rejeitados ou reprovados.
- Serão de inteira responsabilidade da Proponente/Contratada, as despesas diretas ou indiretas, tais como: transporte, salários, alimentação,
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diárias, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários, de ordem de classe, indenizações civis e outras que porventura for devida,
na execução do projeto objeto desta Licitação, ficando ainda a Licitante, isenta de qualquer vínculo empregatício com os funcionários da
Proponente.
- Disponibilizar e manter na obra o “Diário de Obras” ou “Registro de Ocorrências” com anotações periódicas ou diárias, quando necessárias,
das atividades e ocorrências como: número de operários utilizados, problemas ocorridos, alterações de projetos e execução, solicitações de
providências requeridas pela contratada e as determinações da fiscalização, de acordo com o artigo 67 da Lei Federal n. 8.666/93;
- Ocorrendo a necessidade de alteração do projeto, a proponente vencedora deverá providenciar as alterações, conforme executado (as
built);
- A proponente contratada deverá manter, conforme orientação da Licitante, todos os controles necessários;
- fornecer as devidas Notas Fiscais, nos termos da lei;
- fornecer a relação dos trabalhadores na obra;
- manter na execução da obra, somente os servidores devidamente contratados, segundo a legislação vigente;
- fornecer, antes do recebimento de cada parcela, sob pena de bloqueio do pagamento, cópia dos comprovantes do pagamento dos salários
e dos recolhimentos dos encargos sociais, conforme exigido pela legislação vigente;
- providenciar previamente o recolhimento da execução da obra, nos termos estabelecido pelo CREA/SC ou CAU/SC;
- Para o recebimento da obra e o pagamento da última parcela, deverá a proponente contratada, providenciar o recolhimento dos encargos
sociais dos empregados, bem como, o pagamento dos encargos da obra - INSS e demais obrigações a seu encargo.
- A contratada deverá apresentar no Setor de Engenharia, sempre que lhe for solicitado, os seguintes documentos:
I - ART de Execução assinada pelo profissional indicado;
II - CEI;
III - Alvará de construção;
IV - Orçamento e cronograma em meio digital;
V - Diário de obra;
VI - Relação dos empregados que trabalharam de forma direta ou indireta na execução dos serviços, comprovado através da ficha de registro;
VII - GFIP;
VIII - CND;
IX - Alvará de Habite-se;
X - Projeto "as built", quando for o caso.
- Manter profissional ou equipe de fiscalização constituída de profissionais habilitados e com experiência necessária ao acompanhamento e
controle das obras e serviços.
- No ato da assinatura do contrato, a proponente vencedora prestará Garantia de Execução, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor
do Contrato, a fim de proteger a Entidade Licitante contra atos ou omissões da proponente. A Garantia de Execução poderá ser feita em
uma das seguintes modalidades:
a) Em dinheiro, através de deposito em banco indicado pelo município;
b) Em títulos da dívida pública, na forma do art. 31, inciso III, combinado com o art. 56, § 1º. Inciso, ambos da Lei n. 8.666/93;
c) Em seguro garantia;
d) Em fiança bancária.
CLÁUSULA V - Do Prazo de Execução:
A contratada obriga-se executar o projeto no prazo máximo de 4 (quatro) meses, iniciado a obra após a assinatura do instrumento contratual, devendo atender a todas as normas técnicas vigentes e em conformidade com o Projeto que integram o presente Edital;
A obra deverá ser executada em conformidade com o cronograma físico financeiro proposto, podendo, a critério da empresa, os serviços
serem executados em menor tempo mantendo o padrão de qualidade da obra.
A empresa deverá observar a execução da obra em conformidade com o cronograma físico-financeiro proposto, podendo, a seu critério,
adiantar serviços programados.
O descumprimento injustificado do cronograma físico-financeiro, ou, em caso de justificado e não aceito pelo fiscal da contratante, será
aplicada a multa prevista na Cláusula VII deste contrato.
CLÁUSULA VI - Da Consignação Orçamentária:
6.1.-As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão à conta de recursos extra orçamentais.
CLÁUSULA VII - Da Inexecução, Do Atraso de Cumprimento do Cronograma e da Rescisão Contratual:
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento de
acordo com artigo 77 a 80 da Lei n. 8.666/93, inclusive a multa contratual prevista.
A empresa deverá evoluir a obra minimamente de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto, e em caso de atraso na execução
da obra em desconformidade com o cronograma físico-financeiro apresentado pela contratada na proposta, caberá à incidência de multa de
5% (cinco por cento), calculada sobre o valor não executado no período, que será cobrado pela contratante no momento do pagamento da
nota fiscal relacionada ao período e os atrasos serão limitados até dois meses, após o qual será considerada a inexecução contratual, dando
margem à incidência cumulada da multa prevista e rescisão unilateral.
A empresa poderá ser absolvida da multa por atraso na execução do cronograma apenas nos casos superveniente considerado períodos
prolongados de chuvas, comprovado pelo fiscal da contratante, e atos normativos expedidos pelos poderes executivos de paralização de
obra, que deverão ser comprovados junto ao gestor do contrato.
Em caso de penalidade financeira, resta assegurado ao município compensá-la com pagamentos porventura ainda devidos ou executar a
garantia de contrato firmado.
CLÁUSULA VIII - Das Penalidades:
A Contratada, em caso de inadimplência total ou parcial do presente Contrato estará sujeito às seguintes penalidades:
- Advertência;
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- As demais penalidades previstas no artigo 86 a 99 da Lei n. 8.666/93.
- Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato.
- Em caso de exagerada repetitividade das faltas ou cometimento de falta mais grave, as penalidades serão de:
- rescisão contratual;
- suspensão do direito de licitar com o Contratante e, conforme o caso, até declaração de inidoneidade para licitar na Administração Pública
Municipal.
– Em caso de aplicação da multa prevista, a mesma será retida no momento da liquidação da nota fiscal correspondente a etapa atrasada.
CLÁUSULA IX - Dos Recursos Administrativos:
Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção,
ficando sobrestada a mesma, até o julgamento do pleito.
CLÁUSULA X - Do Acompanhamento e Fiscalização:
A execução deste Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um técnico habilitado do Contratante, nos termos do artigo 67 da Lei
n. 8.666/93.
CLÁUSULA XI - Da Publicação:
Incumbirá ao Contratante providenciar a publicação deste contrato por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo máximo de 20 (vinte)
dias, a contar da data de sua assinatura.
CLÁUSULA XII - Do Prazo de Vigência:
O presente contrato terá vigência a partir de sua assinatura até o dia 20/02/2022.
CLÁUSULA XIII - Das Alterações:
Este contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo disposto no artigo 65 da Lei n. 8.666/93, sempre através de Termo Aditivo,
numerado em ordem crescente.
CLÁUSULA XIV - Do Foro:
Fica eleito o Foro da Comarca de Ponte Serrada/SC, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer
questões oriundas do presente instrumento contratual.
CLÁUSULA XV- Das Disposições Finais:
Integram este contrato, para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, todas as informações e obrigações constantes
do Edital, assim com as constantes do Processo de Licitação n.99/2021 na modalidade de Tomada de Preço n.99/2021.
E, assim por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes, a seguir, firmam o presente Contrato,
em 3 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas e será arquivado na
Secretaria Geral da Administração e Finanças da Prefeitura Municipal, conforme dispõe o artigo 60 da Lei n. 8.666/93.
Ponte Serrada/SC, em 20 de outubro de 2021.
Alceu Alberto Wrubel
Município de Ponte Serrada
Contratante

Douglas L. M. Severgnini
Scala Pré Fabricados e Const. Eireli
Contratado

Testemunhas:
Nome: Nome:
Analisado e Aprovado por:
André Luiz Panizzi
OAB/SC N. 23.051
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CONTRATO N° 132/2021 ADILSON DE SOUZA BORGES

Publicação Nº 3359080

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0D0D399DDA7BAB1C95BCBAF08C41278D2D35E22A

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.108/2021
PREGÃO PRESENCIAL N. 108/2021
CONTRATO N. 132/2021
Pelo presente instrumento de contratação direta, de um lado, o MUNICÍPIO DE
PONTE SERRADA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 82.777.236/0001-01,
com sede na Rua R. Madre Maria Theodora, 264, na cidade de Ponte Serrada - SC,
representado por seu Prefeito Municipal, ALCEU ALBERTO WRUBEL, brasileiro,
agente político, residente e domiciliado na cidade de Ponte Serrada - SC, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa ADILSON DE SOUZA
BORGES, inscrito no CNPJ n. 29.342.945/0001-73, com sede na Rua Olavo Bilac, n.
563, Faxinal dos Guedes/SC, representada neste ato por ADILSON DE ZOUZA
BORGES, brasileiro, Professor, CPF n. 042.472.579-78, RG n. 40817482,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e perante as testemunhas
abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de
acordo com o Processo de Licitação na modalidade Pregão n. 108/2021, e que se
regerá pela Lei n. 8.666/93, e alterações posteriores, atendidas as cláusulas e
condições a seguir enunciadas.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n. 8.666 de 21/06/93, atualizada pela Lei
n. 8.883 de 08/06/94; Processo Licitatório n. 108/2021, PREGÃO PRESENCIAL n.
108/2021 e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a contratação de profissionais para prestação de
serviço para ministrar oficinas de dança, canto/vocal, canto/coral, violão popular
(atendendo crianças, jovens e adultos), violão popular (atendendo alunos da rede
municipal), formação da orquestra de viola caipira, ballet infantil e acordeon (gaita e
teclado), para o departamento de cultura, para o Departamento de Cultura.
Os itens que comporão o objeto do presente contrato encontram-se listados,
contendo as características e quantidades, através do “anexo I” do presente e no
Termo de Homologação e Adjudicação.
O presente visa a contratação do Contratado profissional de música para
desenvolver oficinas de técnicas musicais, canto/coral, trazendo conceitos e
metodologia para iniciantes, pois trabalha musicalidade, ritmo e postura.
Atender duas (2) horas semanais, totalizando oito (8) horas mensais
CLÁUSULA SEGUNDA – DA CONTRATAÇÃO
Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes
documentos cujos teores são de conhecimento da Contratada: ato convocatório,
edital de licitação, especificações, memoriais e proposta da proponente vencedora,
parecer de julgamento e legislação pertinente à espécie.
A assinatura do presente contrato indica à Contratada possuir plena ciência de seu
conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se
os mesmos às normas da Lei n. 8.666/93 e à totalidade das cláusulas contratuais
aqui estabelecidas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL
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MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento das peças, a importância de
R$ 1.299,00 (um mil, duzentos e noventa e nove reais), mensais daqui por diante
denominado "Valor Contratual”, que serão empenhados a conta da dotação para o
Exercício 2021.
PODER EXECUTIVO
05.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
05.002.13.392.1301.2015.3.3.90.00.00
Correrão à conta da Contratada todas as despesas e encargos de natureza
trabalhista, previdenciária, social ou tributária, incidentes sobre os serviços objeto
deste Contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO
O Pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente, até o dia 10 (dez) do mês
subsequente a prestação dos serviços, após a entrega da Nota Fiscal, devidamente
atestada pelo órgão competente.
Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal, esta
será devolvida à licitante para as devidas correções.
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO
O presente contrato terá duração de 12 (doze) meses, a partir da assinatura deste,
podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do disposto
no artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93 e normas complementares, através de termos
aditivos contratuais.
Anualmente poderá ser concedido reajuste ao Contrato utilizando como referência o
índice de preço Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC);
CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
1- Constituem-se em direitos e obrigações das partes:
Constituem obrigações da Contratante, além das obrigações resultantes da
observância da Lei Federal n. 8.666/93:
a) Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização da execução do contrato;
b) Efetuar o pagamento da prestação do serviço até o 10º (décimo) dia após sua
execução, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada por
servidor responsável e certidões pertinentes;
c) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento
das obrigações deste Instrumento e do contrato;
d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada;
e) Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom
desempenho;
f) Acompanhar e fiscalizar, através de servidor previamente designado o
cumprimento das obrigações assumidas pela licitante vencedora, inclusive quanto à
continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior,
justificados e aceitos pela Contratante, não deva ser interrompida;
g) Emitir, por intermédio de servidor designado pela Contratante, pareceres sobre os
atos relativos à execução do contrato, em especial, quanto ao acompanhamento e
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fiscalização da prestação dos serviços, à exigência de condições estabelecidas
neste Edital e à proposta de aplicação de sanções quando for o caso;
h) Aplicar à contratada as penalidades regulamentares e contratuais;
i) A contratante reserva-se no direito de descontar nas Notas Fiscais, os débitos e
multas da contratada previstas no contrato, bem como os valores pagos a terceiros a
título de ressarcimento de danos causados pela contratada.
j) Permitir o livre acesso dos funcionários da contratada ao local da prestação dos
serviços;
k) Efetuar o pagamento à contratada, na forma convencionada neste instrumento;
l) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
preposto ou responsável técnico da contratada;
2. Constituem obrigações da Contratada, além das obrigações resultantes da
observância da Lei Federal n. 8.666/93:
a) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à contratante ou
a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus
pressupostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais a
que estiver sujeita;
b) Atender às determinações da fiscalização da Secretaria de Educação, e
providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela fiscalização
quanto à execução do Contrato;
c) Manter entendimento com a Secretaria de Educação objetivando evitar
interrupções ou paralisações durante a execução do Contrato;
d) O Contratado deverá orientar os alunos de acordo com o solicitado pela
Secretaria de Educação;
e) O Contratado, caso não possa ministrar a aula na data e horário previsto, deverá
informar com 03 (três) dias de antecedência ao responsável da Secretaria de
Educação, e/ou apresentar o substituto. Todas as substituições deverão ser
previamente autorizadas pelo fiscal do contrato;
f) O Contratado terá que ministrar aulas de acordo com cronograma e horários
determinados pela Secretaria de Educação, definidos da melhor forma para atender
os alunos;
g) Realizar apresentações do grupo em eventos e apresentações que representem o
Município de Ponte Serrada, quando for solicitado;
h) Prestar os esclarecimentos que foram solicitados pela Contratante, cujas
reclamações se obrigam a atender prontamente;
i) Prestar informações ou esclarecimentos técnicos sobre os serviços em qualquer
tempo, fazendo-o por escrito, quando solicitado;
j) Responder por escrito às consultas dos órgãos da administração e de outros
órgãos, quando a resposta for devida pela Prefeitura Municipal.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO
A Contratada não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa física ou
jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da Contratante.
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES
À Contratada serão aplicadas multas pela Contratante a serem apuradas na forma, a
saber: (a) de 0,1% (um décimo por cento) do valor global do Contrato por dia
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consecutivo de atraso em relação ao prazo de entrega do objetos;
(b) de 1% (um por cento) do valor contratual quando a Contratada, por ação,
omissão ou negligência, infringir qualquer das obrigações estipuladas neste
instrumento;
(c) suspensão do direito de participar em licitações/contratos da ora Contratante ou
qualquer órgão da administração direta ou indireta (federal, estadual ou municipal),
pelo prazo de até 02 (dois) anos quando, por culpa da Contratada, ocorrer à
suspensão ou a rescisão administrativa.
CLÁUSULA NONA – DA APLICAÇÃO DAS MULTAS
Quando da aplicação de multas, a Contratante notificará à Contratada que terá
prazo de 5 (cinco) dias para recolher à Tesouraria da Contratante a importância
correspondente, sob pena de incorrer em outras sanções cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO DO OBJETO
Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá aplicar à
Contratada, as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
A Contratante reserva-se o direito de rescindir o Contrato, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sem que ao Contratado caiba o direito de
indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos: (a) quando o Contratado
pedir insolvência civil ou for dissolvida; (b) quando o Contratado transferir no todo ou
em parte o Contrato sem a prévia anuência da Contratante.
A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados,
implicará a apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais
providências legais cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES
Serão incorporados a este Contrato, mediante termos aditivos, qualquer modificação
que venha ser necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações
assumidas pela Contratada, alterações nas especificações quantitativas e
qualitativas ou prazos dos bens fornecidos à Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos e o que se tornar controvertido em face das presentes cláusulas
contratuais, serão resolvidos administrativamente entre as partes, de acordo com a
legislação pertinente.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES
Ao firmar este instrumento, declara a Contratada ter plena ciência de seu conteúdo,
bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo,
perante o Foro da Comarca de Ponte Serrada, Estado de Santa Catarina, não
obstante qualquer mudança de domicílio do Contratado que, em razão disso, é
obrigado a manter um representante com plenos poderes para receber notificação,
citação inicial e outras medidas em direito permitidas.
Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 2 (duas) vias de igual
teor, a fim de que produza seus efeitos legais.
Ponte Serrada/SC, 5 de outubro de 2021.
Município de Ponte Serrada
ALCEU ALBERTO WRUBEL
Contratante

Adilson de Souza Borges
ADILSON DE SOUZA BORGES
Contratada

Testemunhas:
________________________

______________________________

Visto:
ANDRÉ PANIZZI
Assessor Jurídico
OAB/SC Nº 23.051
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CONTRATO N° 133/2021 EMERSON C ROSARIO

Publicação Nº 3359091

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) FC46483E25A7422E4DFCD74AA50FCFAA7A52CB8C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.108/2021
PREGÃO PRESENCIAL N. 108/2021
CONTRATO N. 133/2021
Pelo presente instrumento de contratação direta, de um lado, o MUNICÍPIO DE
PONTE SERRADA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 82.777.236/0001-01,
com sede na Rua R. Madre Maria Theodora, 264, na cidade de Ponte Serrada - SC,
representado por seu Prefeito Municipal, ALCEU ALBERTO WRUBEL, brasileiro,
agente político, residente e domiciliado na cidade de Ponte Serrada - SC, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa EMERSON COELHO DO
ROSÁRIO, inscrito no CNPJ n. 11.716.240/0001-03, com sede na Rua Rua Barbosa
n. 170,centro de Ponte Serrada/SC, representada neste ato por EMERSON
COELHO DO ROSÁRIO, brasileiro, Professor, CPF n. 021.929.039-36, RG n.
3529341, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e perante as
testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi
autorizada de acordo com o Processo de Licitação na modalidade Pregão n.
108/2021, e que se regerá pela Lei n. 8.666/93, e alterações posteriores, atendidas
as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n. 8.666 de 21/06/93, atualizada pela Lei
n. 8.883 de 08/06/94; Processo Licitatório n. 108/2021, PREGÃO PRESENCIAL n.
108/2021 e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a contratação de profissionais para prestação de
serviço para ministrar oficinas de dança, canto/vocal, canto/coral, violão popular
(atendendo crianças, jovens e adultos), violão popular (atendendo alunos da rede
municipal), formação da orquestra de viola caipira, ballet infantil e acordeon (gaita e
teclado), para o departamento de cultura, para o Departamento de Cultura.
Os itens que comporão o objeto do presente contrato encontram-se listados,
contendo as características e quantidades, através do “anexo I” do presente e no
Termo de Homologação e Adjudicação.
O presente visa a contratação do Contratado profissional de música para:
- ministrar aulas de violão popular atendendo crianças, jovens e adultos, com
aproximadamente doze (12) horas semanais, totalizando aproximadamente quarenta
e oito (48) horas mensais.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA CONTRATAÇÃO
Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes
documentos cujos teores são de conhecimento da Contratada: ato convocatório,
edital de licitação, especificações, memoriais e proposta da proponente vencedora,
parecer de julgamento e legislação pertinente à espécie.
A assinatura do presente contrato indica à Contratada possuir plena ciência de seu
conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se
os mesmos às normas da Lei n. 8.666/93 e à totalidade das cláusulas contratuais
aqui estabelecidas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL
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A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento das peças, a importância de
R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), mensais pelo serviço (item 6), daqui por
diante denominado "Valor Contratual”, que serão empenhados a conta da dotação
para o Exercício 2021.
PODER EXECUTIVO
05.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
05.002.13.392.1301.2015.3.3.90.00.00
Correrão à conta da Contratada todas as despesas e encargos de natureza
trabalhista, previdenciária, social ou tributária, incidentes sobre os serviços objeto
deste Contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO
O Pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente, até o dia 10 (dez) do mês
subsequente a prestação dos serviços, após a entrega da Nota Fiscal, devidamente
atestada pelo órgão competente.
Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal, esta
será devolvida à licitante para as devidas correções.
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO E DO
REAJUSTE
O presente contrato terá duração de 12 (doze) meses, a partir da assinatura deste,
podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do disposto
no artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93 e normas complementares, através de termos
aditivos contratuais.
Anualmente poderá ser concedido reajuste ao Contrato utilizando como referência o
índice de preço Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
1- Constituem-se em direitos e obrigações das partes:
Constituem obrigações da Contratante, além das obrigações resultantes da
observância da Lei Federal n. 8.666/93:
a) Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização da execução do contrato;
b) Efetuar o pagamento da prestação do serviço até o 10º (décimo) dia após sua
execução, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada por
servidor responsável e certidões pertinentes;
c) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento
das obrigações deste Instrumento e do contrato;
d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada;
e) Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom
desempenho;
f) Acompanhar e fiscalizar, através de servidor previamente designado o
cumprimento das obrigações assumidas pela licitante vencedora, inclusive quanto à
continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior,
justificados e aceitos pela Contratante, não deva ser interrompida;
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g) Emitir, por intermédio de servidor designado pela Contratante, pareceres sobre os
atos relativos à execução do contrato, em especial, quanto ao acompanhamento e
fiscalização da prestação dos serviços, à exigência de condições estabelecidas
neste Edital e à proposta de aplicação de sanções quando for o caso;
h) Aplicar à contratada as penalidades regulamentares e contratuais;
i) A contratante reserva-se no direito de descontar nas Notas Fiscais, os débitos e
multas da contratada previstas no contrato, bem como os valores pagos a terceiros a
título de ressarcimento de danos causados pela contratada.
j) Permitir o livre acesso dos funcionários da contratada ao local da prestação dos
serviços;
k) Efetuar o pagamento à contratada, na forma convencionada neste instrumento;
l) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
preposto ou responsável técnico da contratada;
2. Constituem obrigações da Contratada, além das obrigações resultantes da
observância da Lei Federal n. 8.666/93:
a) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à contratante ou
a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus
pressupostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais a
que estiver sujeita;
b) Atender às determinações da fiscalização da Secretaria de Educação, e
providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela fiscalização
quanto à execução do Contrato;
c) Manter entendimento com a Secretaria de Educação objetivando evitar
interrupções ou paralisações durante a execução do Contrato;
d) O Contratado deverá orientar os alunos de acordo com o solicitado pela
Secretaria de Educação;
e) O Contratado, caso não possa ministrar a aula na data e horário previsto, deverá
informar com 03 (três) dias de antecedência ao responsável da Secretaria de
Educação, e/ou apresentar o substituto. Todas as substituições deverão ser
previamente autorizadas pelo fiscal do contrato;
f) O Contratado terá que ministrar aulas de acordo com cronograma e horários
determinados pela Secretaria de Educação, definidos da melhor forma para atender
os alunos;
g) Realizar apresentações do grupo em eventos e apresentações que representem o
Município de Ponte Serrada, quando for solicitado;
h) Prestar os esclarecimentos que foram solicitados pela Contratante, cujas
reclamações se obrigam a atender prontamente;
i) Prestar informações ou esclarecimentos técnicos sobre os serviços em qualquer
tempo, fazendo-o por escrito, quando solicitado;
j) Responder por escrito às consultas dos órgãos da administração e de outros
órgãos, quando a resposta for devida pela Prefeitura Municipal.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO
A Contratada não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa física ou
jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da Contratante.
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES
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À Contratada serão aplicadas multas pela Contratante a serem apuradas na forma, a
saber: (a) de 0,1% (um décimo por cento) do valor global do Contrato por dia
consecutivo de atraso em relação ao prazo de entrega do objetos;
(b) de 1% (um por cento) do valor contratual quando a Contratada, por ação,
omissão ou negligência, infringir qualquer das obrigações estipuladas neste
instrumento;
(c) suspensão do direito de participar em licitações/contratos da ora Contratante ou
qualquer órgão da administração direta ou indireta (federal, estadual ou municipal),
pelo prazo de até 02 (dois) anos quando, por culpa da Contratada, ocorrer à
suspensão ou a rescisão administrativa.
CLÁUSULA NONA – DA APLICAÇÃO DAS MULTAS
Quando da aplicação de multas, a Contratante notificará à Contratada que terá
prazo de 5 (cinco) dias para recolher à Tesouraria da Contratante a importância
correspondente, sob pena de incorrer em outras sanções cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO DO OBJETO
Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá aplicar à
Contratada, as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
A Contratante reserva-se o direito de rescindir o Contrato, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sem que ao Contratado caiba o direito de
indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos:
(a) quando o Contratado pedir insolvência civil ou for dissolvida;
(b) quando o Contratado transferir no todo ou em parte o Contrato sem a prévia
anuência da Contratante.
A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados,
implicará a apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais
providências legais cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES
Serão incorporados a este Contrato, mediante termos aditivos, qualquer modificação
que venha ser necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações
assumidas pela Contratada, alterações nas especificações quantitativas e
qualitativas ou prazos dos bens fornecidos à Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS
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Os casos omissos e o que se tornar controvertido em face das presentes cláusulas
contratuais, serão resolvidos administrativamente entre as partes, de acordo com a
legislação pertinente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES
Ao firmar este instrumento, declara a Contratada ter plena ciência de seu conteúdo,
bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo,
perante o Foro da Comarca de Ponte Serrada, Estado de Santa Catarina, não
obstante qualquer mudança de domicílio do Contratado que, em razão disso, é
obrigado a manter um representante com plenos poderes para receber notificação,
citação inicial e outras medidas em direito permitidas.
Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 2 (duas) vias de igual
teor, a fim de que produza seus efeitos legais.
Ponte Serrada/SC, 5 de outubro de 2021.
Município de Ponte Serrada
ALCEU ALBERTO WRUBEL
Contratante

Emerson C. do Rosário
EMERSON COELHO DO ROSÁRIO
Contratada

Testemunhas:
________________________

______________________________

Visto:
ANDRÉ PANIZZI
Assessor Jurídico
OAB/SC Nº 23.051
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Publicação Nº 3359106
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F79B5D3355B9942DB011BD09042454CBFB126C0B

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.108/2021
PREGÃO PRESENCIAL N. 108/2021
CONTRATO N. 134/2021
Pelo presente instrumento de contratação direta, de um lado, o MUNICÍPIO DE
PONTE SERRADA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 82.777.236/0001-01,
com sede na Rua R. Madre Maria Theodora, 264, na cidade de Ponte Serrada - SC,
representado por seu Prefeito Municipal, ALCEU ALBERTO WRUBEL, brasileiro,
agente político, residente e domiciliado na cidade de Ponte Serrada - SC, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa JEAN CARLOS LERSCH
ENSINO MUSICAL, inscrito no CNPJ n. 22.010.416/0001-23, com sede na Avenida
Antonio Cancelli, n. 293, centro, Passos Maia/SC, representada neste ato por JEAN
CARLOS LERSCH, brasileiro, Professor, CPF n. 063.519.239-05, RG n. 4336350,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e perante as testemunhas
abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de
acordo com o Processo de Licitação na modalidade Pregão n. 108/2021, e que se
regerá pela Lei n. 8.666/93, e alterações posteriores, atendidas as cláusulas e
condições a seguir enunciadas.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n. 8.666 de 21/06/93, atualizada pela Lei
n. 8.883 de 08/06/94; Processo Licitatório n. 108/2021, PREGÃO PRESENCIAL n.
108/2021 e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a contratação de profissionais para prestação de
serviço para ministrar oficinas de dança, canto/vocal, canto/coral, violão popular
(atendendo crianças, jovens e adultos), violão popular (atendendo alunos da rede
municipal), formação da orquestra de viola caipira, ballet infantil e acordeon (gaita e
teclado), para o departamento de cultura, para o Departamento de Cultura.
Os itens que comporão o objeto do presente contrato encontram-se listados,
contendo as características e quantidades, através do “anexo I” do presente e no
Termo de Homologação e Adjudicação.
O presente visa a contratação do Contratado profissional de música para:
- ministrar aulas de arcodeon (gaita) e teclado, atendendo jovens e adultos da rede
municipal. carga horária de oito (8) horas semanais totalizando aproximadamente
trinta e duas (32) horas mensais.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA CONTRATAÇÃO
Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes
documentos cujos teores são de conhecimento da Contratada: ato convocatório,
edital de licitação, especificações, memoriais e proposta da proponente vencedora,
parecer de julgamento e legislação pertinente à espécie.
A assinatura do presente contrato indica à Contratada possuir plena ciência de seu
conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se
os mesmos às normas da Lei n. 8.666/93 e à totalidade das cláusulas contratuais
aqui estabelecidas.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL
A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento das peças, a importância de
R$ 1.490,00 (um mil e quatrocentos e noventa reais), mensais pelo serviço (item n.
5), daqui por diante denominado "Valor Contratual”, que serão empenhados a conta
da dotação para o Exercício 2021.
PODER EXECUTIVO
05.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
05.002.13.392.1301.2015.3.3.90.00.00
Correrão à conta da Contratada todas as despesas e encargos de natureza
trabalhista, previdenciária, social ou tributária, incidentes sobre os serviços objeto
deste Contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO
O Pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente, até o dia 10 (dez) do mês
subsequente a prestação dos serviços, após a entrega da Nota Fiscal, devidamente
atestada pelo órgão competente.
Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal, esta
será devolvida à licitante para as devidas correções.
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO E DO
REAJUSTE
O presente contrato terá duração de 12 (doze) meses, a partir da assinatura deste,
podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do disposto
no artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93 e normas complementares, através de termos
aditivos contratuais.
Anualmente poderá ser concedido reajuste ao Contrato utilizando como referência o
índice de preço Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
1- Constituem-se em direitos e obrigações das partes:
Constituem obrigações da Contratante, além das obrigações resultantes da
observância da Lei Federal n. 8.666/93:
a) Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização da execução do contrato;
b) Efetuar o pagamento da prestação do serviço até o 10º (décimo) dia após sua
execução, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada por
servidor responsável e certidões pertinentes;
c) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento
das obrigações deste Instrumento e do contrato;
d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada;
e) Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom
desempenho;
f) Acompanhar e fiscalizar, através de servidor previamente designado o
cumprimento das obrigações assumidas pela licitante vencedora, inclusive quanto à
continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior,
justificados e aceitos pela Contratante, não deva ser interrompida;
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g) Emitir, por intermédio de servidor designado pela Contratante, pareceres sobre os
atos relativos à execução do contrato, em especial, quanto ao acompanhamento e
fiscalização da prestação dos serviços, à exigência de condições estabelecidas
neste Edital e à proposta de aplicação de sanções quando for o caso;
h) Aplicar à contratada as penalidades regulamentares e contratuais;
i) A contratante reserva-se no direito de descontar nas Notas Fiscais, os débitos e
multas da contratada previstas no contrato, bem como os valores pagos a terceiros a
título de ressarcimento de danos causados pela contratada.
j) Permitir o livre acesso dos funcionários da contratada ao local da prestação dos
serviços;
k) Efetuar o pagamento à contratada, na forma convencionada neste instrumento;
l) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
preposto ou responsável técnico da contratada;
2. Constituem obrigações da Contratada, além das obrigações resultantes da
observância da Lei Federal n. 8.666/93:
a) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à contratante ou
a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus
pressupostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais a
que estiver sujeita;
b) Atender às determinações da fiscalização da Secretaria de Educação, e
providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela fiscalização
quanto à execução do Contrato;
c) Manter entendimento com a Secretaria de Educação objetivando evitar
interrupções ou paralisações durante a execução do Contrato;
d) O Contratado deverá orientar os alunos de acordo com o solicitado pela
Secretaria de Educação;
e) O Contratado, caso não possa ministrar a aula na data e horário previsto, deverá
informar com 03 (três) dias de antecedência ao responsável da Secretaria de
Educação, e/ou apresentar o substituto. Todas as substituições deverão ser
previamente autorizadas pelo fiscal do contrato;
f) O Contratado terá que ministrar aulas de acordo com cronograma e horários
determinados pela Secretaria de Educação, definidos da melhor forma para atender
os alunos;
g) Realizar apresentações do grupo em eventos e apresentações que representem o
Município de Ponte Serrada, quando for solicitado;
h) Prestar os esclarecimentos que foram solicitados pela Contratante, cujas
reclamações se obrigam a atender prontamente;
i) Prestar informações ou esclarecimentos técnicos sobre os serviços em qualquer
tempo, fazendo-o por escrito, quando solicitado;
j) Responder por escrito às consultas dos órgãos da administração e de outros
órgãos, quando a resposta for devida pela Prefeitura Municipal.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO
A Contratada não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa física ou
jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da Contratante.
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES
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À Contratada serão aplicadas multas pela Contratante a serem apuradas na forma, a
saber: (a) de 0,1% (um décimo por cento) do valor global do Contrato por dia
consecutivo de atraso em relação ao prazo de entrega do objetos;
(b) de 1% (um por cento) do valor contratual quando a Contratada, por ação,
omissão ou negligência, infringir qualquer das obrigações estipuladas neste
instrumento;
(c) suspensão do direito de participar em licitações/contratos da ora Contratante ou
qualquer órgão da administração direta ou indireta (federal, estadual ou municipal),
pelo prazo de até 02 (dois) anos quando, por culpa da Contratada, ocorrer à
suspensão ou a rescisão administrativa.
CLÁUSULA NONA – DA APLICAÇÃO DAS MULTAS
Quando da aplicação de multas, a Contratante notificará à Contratada que terá
prazo de 5 (cinco) dias para recolher à Tesouraria da Contratante a importância
correspondente, sob pena de incorrer em outras sanções cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO DO OBJETO
Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá aplicar à
Contratada, as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
A Contratante reserva-se o direito de rescindir o Contrato, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sem que ao Contratado caiba o direito de
indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos:
(a) quando o Contratado pedir insolvência civil ou for dissolvida;
(b) quando o Contratado transferir no todo ou em parte o Contrato sem a prévia
anuência da Contratante.
A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados,
implicará a apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais
providências legais cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES
Serão incorporados a este Contrato, mediante termos aditivos, qualquer modificação
que venha ser necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações
assumidas pela Contratada, alterações nas especificações quantitativas e
qualitativas ou prazos dos bens fornecidos à Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS
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Os casos omissos e o que se tornar controvertido em face das presentes cláusulas
contratuais, serão resolvidos administrativamente entre as partes, de acordo com a
legislação pertinente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES
Ao firmar este instrumento, declara a Contratada ter plena ciência de seu conteúdo,
bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo,
perante o Foro da Comarca de Ponte Serrada, Estado de Santa Catarina, não
obstante qualquer mudança de domicílio do Contratado que, em razão disso, é
obrigado a manter um representante com plenos poderes para receber notificação,
citação inicial e outras medidas em direito permitidas.
Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 2 (duas) vias de igual
teor, a fim de que produza seus efeitos legais.
Ponte Serrada/SC, 5 de outubro de 2021.
Município de Ponte Serrada
ALCEU ALBERTO WRUBEL
Contratante

Jean Carlos Lersch
JEAN CARLOS LERSCH ENSINO DE
MÚSICA
Contratada

Testemunhas:
________________________

______________________________

Visto:
ANDRÉ PANIZZI
Assessor Jurídico
OAB/SC Nº 23.051
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.108/2021
PREGÃO PRESENCIAL N. 108/2021
CONTRATO N. 135/2021
Pelo presente instrumento de contratação direta, de um lado, o MUNICÍPIO DE
PONTE SERRADA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 82.777.236/0001-01,
com sede na Rua R. Madre Maria Theodora, 264, na cidade de Ponte Serrada - SC,
representado por seu Prefeito Municipal, ALCEU ALBERTO WRUBEL, brasileiro,
agente político, residente e domiciliado na cidade de Ponte Serrada - SC, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa PAULO SERGIO
PAGLIARINI, inscrito no CNPJ n. 20.784.663/0001-51, com sede na Avenida Luiz
Lunardi, n. 849, centro, Xaxim/SC, representada neste ato por PAULO SERGIO
PAGLIARINI, brasileiro, Professor, CPF n. 089.238.469-70, RG n. 6117266,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e perante as testemunhas
abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de
acordo com o Processo de Licitação na modalidade Pregão n. 108/2021, e que se
regerá pela Lei n. 8.666/93, e alterações posteriores, atendidas as cláusulas e
condições a seguir enunciadas.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n. 8.666 de 21/06/93, atualizada pela Lei
n. 8.883 de 08/06/94; Processo Licitatório n. 108/2021, PREGÃO PRESENCIAL n.
108/2021 e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a contratação de profissionais para prestação de
serviço para ministrar oficinas de dança, canto/vocal, canto/coral, violão popular
(atendendo crianças, jovens e adultos), violão popular (atendendo alunos da rede
municipal), formação da orquestra de viola caipira, ballet infantil e acordeon (gaita e
teclado), para o departamento de cultura, para o Departamento de Cultura.
Os itens que comporão o objeto do presente contrato encontram-se listados,
contendo as características e quantidades, através do “anexo I” do presente e no
Termo de Homologação e Adjudicação.
O presente visa a contratação do Contratado profissional de música para:
- ministrar aulas e formação da orquestra de viola caipira para jovens e adultos da
rede municipal, atendendo oito (8) horas semanais, totalizando trinta e duas (32)
horas mensais.
O profissional deverá ceder dez (10) violas caipiras para o treinamento dos alunos
durante a vigência das aulas;
Realizar a manutenção dos instrumentos cedidos, incluindo encordoamento;
Estar disponível para acompanhar a orquestra em apresentações municipais e
regionais sempre que solicitado.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA CONTRATAÇÃO
Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes
documentos cujos teores são de conhecimento da Contratada: ato convocatório,
edital de licitação, especificações, memoriais e proposta da proponente vencedora,
parecer de julgamento e legislação pertinente à espécie.
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A assinatura do presente contrato indica à Contratada possuir plena ciência de seu
conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se
os mesmos às normas da Lei n. 8.666/93 e à totalidade das cláusulas contratuais
aqui estabelecidas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL
A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento das peças, a importância de
R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), mensais pelo serviço (item n. 4), daqui por
diante denominado "Valor Contratual”, que serão empenhados a conta da dotação
para o Exercício 2021.
PODER EXECUTIVO
05.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
05.002.13.392.1301.2015.3.3.90.00.00
Correrão à conta da Contratada todas as despesas e encargos de natureza
trabalhista, previdenciária, social ou tributária, incidentes sobre os serviços objeto
deste Contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO
O Pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente, até o dia 10 (dez) do mês
subsequente a prestação dos serviços, após a entrega da Nota Fiscal, devidamente
atestada pelo órgão competente.
Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal, esta
será devolvida à licitante para as devidas correções.
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO E DO
REAJUSTE
O presente contrato terá duração de 12 (doze) meses, a partir da assinatura deste,
podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do disposto
no artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93 e normas complementares, através de termos
aditivos contratuais.
Anualmente poderá ser concedido reajuste ao Contrato utilizando como referência o
índice de preço Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
1- Constituem-se em direitos e obrigações das partes:
Constituem obrigações da Contratante, além das obrigações resultantes da
observância da Lei Federal n. 8.666/93:
a) Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização da execução do contrato;
b) Efetuar o pagamento da prestação do serviço até o 10º (décimo) dia após sua
execução, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada por
servidor responsável e certidões pertinentes;
c) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento
das obrigações deste Instrumento e do contrato;
d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada;
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e) Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom
desempenho;
f) Acompanhar e fiscalizar, através de servidor previamente designado o
cumprimento das obrigações assumidas pela licitante vencedora, inclusive quanto à
continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior,
justificados e aceitos pela Contratante, não deva ser interrompida;
g) Emitir, por intermédio de servidor designado pela Contratante, pareceres sobre os
atos relativos à execução do contrato, em especial, quanto ao acompanhamento e
fiscalização da prestação dos serviços, à exigência de condições estabelecidas
neste Edital e à proposta de aplicação de sanções quando for o caso;
h) Aplicar à contratada as penalidades regulamentares e contratuais;
i) A contratante reserva-se no direito de descontar nas Notas Fiscais, os débitos e
multas da contratada previstas no contrato, bem como os valores pagos a terceiros a
título de ressarcimento de danos causados pela contratada.
j) Permitir o livre acesso dos funcionários da contratada ao local da prestação dos
serviços;
k) Efetuar o pagamento à contratada, na forma convencionada neste instrumento;
l) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
preposto ou responsável técnico da contratada;
2. Constituem obrigações da Contratada, além das obrigações resultantes da
observância da Lei Federal n. 8.666/93:
a) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à contratante ou
a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus
pressupostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais a
que estiver sujeita;
b) Atender às determinações da fiscalização da Secretaria de Educação, e
providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela fiscalização
quanto à execução do Contrato;
c) Manter entendimento com a Secretaria de Educação objetivando evitar
interrupções ou paralisações durante a execução do Contrato;
d) O Contratado deverá orientar os alunos de acordo com o solicitado pela
Secretaria de Educação;
e) O Contratado, caso não possa ministrar a aula na data e horário previsto, deverá
informar com 03 (três) dias de antecedência ao responsável da Secretaria de
Educação, e/ou apresentar o substituto. Todas as substituições deverão ser
previamente autorizadas pelo fiscal do contrato;
f) O Contratado terá que ministrar aulas de acordo com cronograma e horários
determinados pela Secretaria de Educação, definidos da melhor forma para atender
os alunos;
g) Realizar apresentações do grupo em eventos e apresentações que representem o
Município de Ponte Serrada, quando for solicitado;
h) Prestar os esclarecimentos que foram solicitados pela Contratante, cujas
reclamações se obrigam a atender prontamente;
i) Prestar informações ou esclarecimentos técnicos sobre os serviços em qualquer
tempo, fazendo-o por escrito, quando solicitado;
j) Responder por escrito às consultas dos órgãos da administração e de outros
órgãos, quando a resposta for devida pela Prefeitura Municipal.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO
A Contratada não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa física ou
jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da Contratante.
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES
À Contratada serão aplicadas multas pela Contratante a serem apuradas na forma, a
saber: (a) de 0,1% (um décimo por cento) do valor global do Contrato por dia
consecutivo de atraso em relação ao prazo de entrega do objetos;
(b) de 1% (um por cento) do valor contratual quando a Contratada, por ação,
omissão ou negligência, infringir qualquer das obrigações estipuladas neste
instrumento;
(c) suspensão do direito de participar em licitações/contratos da ora Contratante ou
qualquer órgão da administração direta ou indireta (federal, estadual ou municipal),
pelo prazo de até 02 (dois) anos quando, por culpa da Contratada, ocorrer à
suspensão ou a rescisão administrativa.
CLÁUSULA NONA – DA APLICAÇÃO DAS MULTAS
Quando da aplicação de multas, a Contratante notificará à Contratada que terá
prazo de 5 (cinco) dias para recolher à Tesouraria da Contratante a importância
correspondente, sob pena de incorrer em outras sanções cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO DO OBJETO
Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá aplicar à
Contratada, as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
A Contratante reserva-se o direito de rescindir o Contrato, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sem que ao Contratado caiba o direito de
indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos:
(a) quando o Contratado pedir insolvência civil ou for dissolvida;
(b) quando o Contratado transferir no todo ou em parte o Contrato sem a prévia
anuência da Contratante.
A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados,
implicará a apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais
providências legais cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES
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Serão incorporados a este Contrato, mediante termos aditivos, qualquer modificação
que venha ser necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações
assumidas pela Contratada, alterações nas especificações quantitativas e
qualitativas ou prazos dos bens fornecidos à Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos e o que se tornar controvertido em face das presentes cláusulas
contratuais, serão resolvidos administrativamente entre as partes, de acordo com a
legislação pertinente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES
Ao firmar este instrumento, declara a Contratada ter plena ciência de seu conteúdo,
bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo,
perante o Foro da Comarca de Ponte Serrada, Estado de Santa Catarina, não
obstante qualquer mudança de domicílio do Contratado que, em razão disso, é
obrigado a manter um representante com plenos poderes para receber notificação,
citação inicial e outras medidas em direito permitidas.
Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 2 (duas) vias de igual
teor, a fim de que produza seus efeitos legais.
Ponte Serrada/SC, 5 de outubro de 2021.
Município de Ponte Serrada
ALCEU ALBERTO WRUBEL
Contratante

Paulo Sergio Pagliarini
PAULO SERGIO PAGLIARINI
Contratada

Testemunhas:
________________________

______________________________

Visto:
ANDRÉ PANIZZI
Assessor Jurídico
OAB/SC Nº 23.051
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.108/2021
PREGÃO PRESENCIAL N. 108/2021
CONTRATO N. 136/2021
Pelo presente instrumento de contratação direta, de um lado, o MUNICÍPIO DE
PONTE SERRADA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 82.777.236/0001-01,
com sede na Rua R. Madre Maria Theodora, 264, na cidade de Ponte Serrada - SC,
representado por seu Prefeito Municipal, ALCEU ALBERTO WRUBEL, brasileiro,
agente político, residente e domiciliado na cidade de Ponte Serrada - SC, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa YUKA DHIANA
MIRANDA PIOVEZAN, inscrito no CNPJ n. 29.646.790/0001-69, com sede na Vila
Miranda, interior, Ponte Serrada/SC, representada neste ato por YUKA DHIANA
MIRANDA PIOVEZAN, brasileira, Professora, CPF n. 096.158.509-93, RG n.
6.673.416, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e perante as
testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi
autorizada de acordo com o Processo de Licitação na modalidade Pregão n.
108/2021, e que se regerá pela Lei n. 8.666/93, e alterações posteriores, atendidas
as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n. 8.666 de 21/06/93, atualizada pela Lei
n. 8.883 de 08/06/94; Processo Licitatório n. 108/2021, PREGÃO PRESENCIAL n.
108/2021 e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a contratação de profissionais para prestação de
serviço para ministrar oficinas de dança, canto/vocal, canto/coral, violão popular
(atendendo crianças, jovens e adultos), violão popular (atendendo alunos da rede
municipal), formação da orquestra de viola caipira, ballet infantil e acordeon (gaita e
teclado), para o departamento de cultura, para o Departamento de Cultura.
Os itens que comporão o objeto do presente contrato encontram-se listados,
contendo as características e quantidades, através do “anexo I” do presente e no
Termo de Homologação e Adjudicação.
O presente visa a contratação do Contratado profissional de música para:
- desenvolver aulas de dança semanais, com grupos de 2 a 5 anos, 6 a 9 anos e 10
a 14 anos, de variados gêneros: danças culturais, regionais, folclóricas e urbanas,
com aproximadamente doze (12) horas semanais, totalizando aproximadamente
quarenta e oito (48) horas mensais.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA CONTRATAÇÃO
Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes
documentos cujos teores são de conhecimento da Contratada: ato convocatório,
edital de licitação, especificações, memoriais e proposta da proponente vencedora,
parecer de julgamento e legislação pertinente à espécie.
A assinatura do presente contrato indica à Contratada possuir plena ciência de seu
conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se
os mesmos às normas da Lei n. 8.666/93 e à totalidade das cláusulas contratuais
aqui estabelecidas.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL
A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento das peças, a importância de
R$ 1.392,00 (um mil, trezentos e noventa e dois reais), mensais pelo serviço (item n.
1), daqui por diante denominado "Valor Contratual”, que serão empenhados a conta
da dotação para o Exercício 2021.
PODER EXECUTIVO
05.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
05.002.13.392.1301.2015.3.3.90.00.00
Correrão à conta da Contratada todas as despesas e encargos de natureza
trabalhista, previdenciária, social ou tributária, incidentes sobre os serviços objeto
deste Contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO
O Pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente, até o dia 10 (dez) do mês
subsequente a prestação dos serviços, após a entrega da Nota Fiscal, devidamente
atestada pelo órgão competente.
Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal, esta
será devolvida à licitante para as devidas correções.
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO E DO
REAJUSTE
O presente contrato terá duração de 12 (doze) meses, a partir da assinatura deste,
podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do disposto
no artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93 e normas complementares, através de termos
aditivos contratuais.
Anualmente poderá ser concedido reajuste ao Contrato utilizando como referência o
índice de preço Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
1- Constituem-se em direitos e obrigações das partes:
Constituem obrigações da Contratante, além das obrigações resultantes da
observância da Lei Federal n. 8.666/93:
a) Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização da execução do contrato;
b) Efetuar o pagamento da prestação do serviço até o 10º (décimo) dia após sua
execução, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada por
servidor responsável e certidões pertinentes;
c) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento
das obrigações deste Instrumento e do contrato;
d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada;
e) Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom
desempenho;
f) Acompanhar e fiscalizar, através de servidor previamente designado o
cumprimento das obrigações assumidas pela licitante vencedora, inclusive quanto à
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continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior,
justificados e aceitos pela Contratante, não deva ser interrompida;
g) Emitir, por intermédio de servidor designado pela Contratante, pareceres sobre os
atos relativos à execução do contrato, em especial, quanto ao acompanhamento e
fiscalização da prestação dos serviços, à exigência de condições estabelecidas
neste Edital e à proposta de aplicação de sanções quando for o caso;
h) Aplicar à contratada as penalidades regulamentares e contratuais;
i) A contratante reserva-se no direito de descontar nas Notas Fiscais, os débitos e
multas da contratada previstas no contrato, bem como os valores pagos a terceiros a
título de ressarcimento de danos causados pela contratada.
j) Permitir o livre acesso dos funcionários da contratada ao local da prestação dos
serviços;
k) Efetuar o pagamento à contratada, na forma convencionada neste instrumento;
l) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
preposto ou responsável técnico da contratada;
2. Constituem obrigações da Contratada, além das obrigações resultantes da
observância da Lei Federal n. 8.666/93:
a) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à contratante ou
a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus
pressupostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais a
que estiver sujeita;
b) Atender às determinações da fiscalização da Secretaria de Educação, e
providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela fiscalização
quanto à execução do Contrato;
c) Manter entendimento com a Secretaria de Educação objetivando evitar
interrupções ou paralisações durante a execução do Contrato;
d) O Contratado deverá orientar os alunos de acordo com o solicitado pela
Secretaria de Educação;
e) O Contratado, caso não possa ministrar a aula na data e horário previsto, deverá
informar com 03 (três) dias de antecedência ao responsável da Secretaria de
Educação, e/ou apresentar o substituto. Todas as substituições deverão ser
previamente autorizadas pelo fiscal do contrato;
f) O Contratado terá que ministrar aulas de acordo com cronograma e horários
determinados pela Secretaria de Educação, definidos da melhor forma para atender
os alunos;
g) Realizar apresentações do grupo em eventos e apresentações que representem o
Município de Ponte Serrada, quando for solicitado;
h) Prestar os esclarecimentos que foram solicitados pela Contratante, cujas
reclamações se obrigam a atender prontamente;
i) Prestar informações ou esclarecimentos técnicos sobre os serviços em qualquer
tempo, fazendo-o por escrito, quando solicitado;
j) Responder por escrito às consultas dos órgãos da administração e de outros
órgãos, quando a resposta for devida pela Prefeitura Municipal.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO
A Contratada não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa física ou
jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da Contratante.
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CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES
À Contratada serão aplicadas multas pela Contratante a serem apuradas na forma, a
saber: (a) de 0,1% (um décimo por cento) do valor global do Contrato por dia
consecutivo de atraso em relação ao prazo de entrega do objetos;
(b) de 1% (um por cento) do valor contratual quando a Contratada, por ação,
omissão ou negligência, infringir qualquer das obrigações estipuladas neste
instrumento;
(c) suspensão do direito de participar em licitações/contratos da ora Contratante ou
qualquer órgão da administração direta ou indireta (federal, estadual ou municipal),
pelo prazo de até 02 (dois) anos quando, por culpa da Contratada, ocorrer à
suspensão ou a rescisão administrativa.
CLÁUSULA NONA – DA APLICAÇÃO DAS MULTAS
Quando da aplicação de multas, a Contratante notificará à Contratada que terá
prazo de 5 (cinco) dias para recolher à Tesouraria da Contratante a importância
correspondente, sob pena de incorrer em outras sanções cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO DO OBJETO
Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá aplicar à
Contratada, as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
A Contratante reserva-se o direito de rescindir o Contrato, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sem que ao Contratado caiba o direito de
indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos:
(a) quando o Contratado pedir insolvência civil ou for dissolvida;
(b) quando o Contratado transferir no todo ou em parte o Contrato sem a prévia
anuência da Contratante.
A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados,
implicará a apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais
providências legais cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES
Serão incorporados a este Contrato, mediante termos aditivos, qualquer modificação
que venha ser necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações
assumidas pela Contratada, alterações nas especificações quantitativas e
qualitativas ou prazos dos bens fornecidos à Contratante.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos e o que se tornar controvertido em face das presentes cláusulas
contratuais, serão resolvidos administrativamente entre as partes, de acordo com a
legislação pertinente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES
Ao firmar este instrumento, declara a Contratada ter plena ciência de seu conteúdo,
bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo,
perante o Foro da Comarca de Ponte Serrada, Estado de Santa Catarina, não
obstante qualquer mudança de domicílio do Contratado que, em razão disso, é
obrigado a manter um representante com plenos poderes para receber notificação,
citação inicial e outras medidas em direito permitidas.
Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 2 (duas) vias de igual
teor, a fim de que produza seus efeitos legais.
Ponte Serrada/SC, 5 de outubro de 2021.
Município de Ponte Serrada
ALCEU ALBERTO WRUBEL
Contratante

Yuka Dhiana Miranda Piovezan
YUKA DHIANA MIRANDA PIOVEZAN
Contratada

Testemunhas:
________________________

______________________________

Visto:
ANDRÉ PANIZZI
Assessor Jurídico
OAB/SC Nº 23.051
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PROCESSO LICITATÓRIO N. 103/2021
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 103/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
O MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA, pessoa jurídica de direito público interno,
situada à Rua Madre Maria Theodora, n. 264, Centro, Ponte Serrada, SC, através
do Prefeito Municipal, Sr. Alceu Alberto Wrubel, no uso de suas atribuições legais,
torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE,
para a formação de REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE PARA 12 (DOZE)
MESES, em conformidade com as normas neste edital contidas e com a Lei n.
10.520, de 17/07/2002, com aplicação subsidiária da Lei n. 8.666, de 21/06/1993,
que regulamentam o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988 e com a
Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, artigos 42 a 46 e Lei Complementar
147/2014.
1. OBJETO
a) A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE
DE 12 (DOZE) MESES PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA
REPARO DE CERCAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PEDRO ANSELMO DE
MARCO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, e
especificações constantes Anexo “I” deste Edital;
b) Os itens que compõe o objeto do presente certame encontram-se listados,
contendo as características e quantidades, através do anexo I do presente;
c) As características mínimas, bem como as condições de execução e assistência,
quando aplicável, será descrita nos respectivos itens constantes no anexo I, as
quais a licitante vencedora é obrigada a conceder;
d) A empresa vencedora obrigar-se-á a entregar os itens dessa licitação sem
obrigatoriedade de quantidade mínima, conforme a necessidade da Secretaria
Municipal;
e) Após a solicitação, a empresa terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para
entrega, a contar da data do envio da Autorização de Fornecimento, expedida pelo
Setor de Compras e Licitações.
2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as
exigências contidas neste Edital e seus anexos.
Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
 Estejam constituídos sob a forma de consórcio;
 Estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da Administração
Pública motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei n. 8.666/93;
 Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
 Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação;
 O disposto no art. 9º da Lei n. 8.666/93 e alterações;
 Estejam em situação irregular perante as Fazendas: União, Federal, Estadual,
INSS, FGTS e Justiça do Trabalho.
Município de Ponte Serrada: 49-3435-6014 e 3435-6021 – Rua : Madre Maria Theodora, n.
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 Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando
trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou ainda, empregado com idade inferior a
16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos.
 Serão observados os dispositivos da Lei Complementar n. 123, de 14 de
dezembro de 2006.
 Não contenha no seu contrato ou estatuto social ou cartão do CNPJ, finalidade
ou objetivo compatível com o objeto deste pregão;
 Não poderá participar da licitação o Prefeito, o Vice-Prefeito, Assessores,
Secretários e Diretores e as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou
parentesco afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, bem como
os Vereadores e as pessoas ligadas a estes por matrimônio ou parentesco afim ou
consanguíneo, ou por adoção, até o primeiro grau, não poderão contratar com o
Município- Artigo 89 da Lei Orgânica.
3. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes
atribuições:
a)- Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b)- Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c)- Abrir as propostas de preços;
d)- Analisar a aceitabilidade das propostas;
e)- Desclassificar propostas indicando os motivos;
f)- Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do
lance de menor preço;
g)- Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h)- Declarar o vencedor;
i)- Receber, examinar e encaminhar os recursos para Assessoria Jurídica, para
decidir sobre a pertinência dos recursos;
j)- Elaborar a ata da sessão;
k)- Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a
contratação;
l)- Convocar o vencedor para assinar o contrato ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido;
m)- Notificar as empresas e abrir processo administrativo para apuração de
irregularidade visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.
4. DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES, DO CREDENCIAMENTO E DA
SESSÃO PÚBLICA
O recebimento dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL e nº 02 –
DOCUMENTAÇÃO, contendo, respectivamente, as propostas de preços e a
documentação de habilitação dos interessados, dar-se-á até às 8 horas e 30
minutos do dia 8 de novembro de 2021, no Setor de Protocolo desta Prefeitura,
situada na Rua Madre Maria Theodora, n. 264, Município de Ponte Serrada,
devendo a proposta e a documentação serem apresentadas em envelopes
distintos, lacrados, contendo na parte externa a seguinte identificação:
Município de Ponte Serrada: 49-3435-6014 e 3435-6021 – Rua : Madre Maria Theodora, n.
264, centro, e-mail: licitacao@ponteserrada.sc.gov.br e licitacaoponteserrada@gmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 103/2021
PREGÃO PRESENCIAL N. 103/2021
ENVELOPE N. 01 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 103/2021
PREGÃO PRESENCIAL N. 103/2021
ENVELOPE N. 02 – DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL)
5.DO CREDENCIAMENTO
a) No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, cada empresa
licitante far-se-á representar por seu titular, ou pessoa devidamente credenciada e
somente estes poderão atuar na formulação de propostas e na prática dos demais
atos inerentes ao certame.
No ato da Sessão Pública serão efetivadas as devidas comprovações quanto à
existência dos necessários poderes para a representação ou credenciamento
através da apresentação dos documentos, os quais deverão ser entregues ao
Pregoeiro fora dos envelopes, salientamos que os mesmos não serão devolvidos,
em cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original, conforme abaixo:
Sócio e/ou Proprietário:
1) Carteira de Identidade ou documento equivalente;
2) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, conforme o caso;
Representante:
1) Carteira de Identidade ou documento;
2) Procuração ou Carta de Credenciamento, conforme modelo do Anexo II, firmada
pelo representante legal da empresa, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto
ou Contrato Social;
3) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, visando à comprovação da
condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado;
b) As microempresas e empresas de pequeno porte que queiram gozar das
prerrogativas e benefícios concedidos pela Lei Complementar n. 123/2006 deverão
apresentar no momento do credenciamento, Certidão Simplificada, emitida pela
Junta Comercial do Estado sede da empresa proponente de acordo com a
Instrução Normativa DRNC n. 103/2007. As sociedades simples, que não
registrarem seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar Certidão de
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, atestando seu enquadramento nas hipóteses
do artigo 3° da Lei Complementar n.123/2006. A data de emissão desta certidão
não deve ser superior ao prazo de 60 dias a contar da data de realização desta
licitação;
c) Cartão do CNPJ (cadastro nacional de pessoas jurídicas) emitido nos últimos 60
(sessenta) dias;
d)Deverá constar, no contrato social ou no cartão do CNPJ, o ramo de atividade de
empresa de forma específica, em acordo com o objeto desta licitação sob pena de
desclassificação;
Município de Ponte Serrada: 49-3435-6014 e 3435-6021 – Rua : Madre Maria Theodora, n.
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e) A não comprovação de que o interessado ou seu representante possui poderes
específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais,
bem como de oferecer impugnação à outros licitantes, lavrando-se, em ata, o
ocorrido;
f) As certidões e certificados exigidos como condição de habilitação poderão,
também, ser apresentados em documento extraído diretamente da Internet,
ficando, nesse caso, a sua aceitação condicionada à verificação da sua veracidade
pelo Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio, no respectivo site do órgão emissor;
g) Os documentos que necessitarem de autenticação já deverão estar
devidamente fotocopiados e acompanhados do original para autenticação de
servidor da administração;
h) Não será permitida a participação de empresas distintas através de um único
representante;
i) A licitante que não se fizer representar na sessão pública deverá entregar, sob
pena de não aceitação da proposta, DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ao inciso
V do artigo 4. da Lei n. 10.520/2002, com cópia do contrato social autenticado e
cartão do CNPJ, em um terceiro envelope, contendo no anverso os seguintes
dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA
PROCESSO LICITATÓRIO N.103/2021
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.103/2021
ENVELOPE N. 03 – Declaração de que cumpre plenamente as condições de
habilitação.
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL)
ATENÇÃO:
- Os documentos relativos ao Credenciamento deverão ser apresentados ao
Pregoeiro, no momento da licitação, em separado dos envelopes de
documentação e proposta;
- Ficam as empresas cientes de que somente participarão da fase de lances
verbais aquelas que se encontrarem devidamente credenciadas nos termos dos
subitens anteriores;
- As licitantes que decidirem pelo envio dos envelopes, sem que se efetive o
devido credenciamento, somente participarão do certame com o preço constante
no envelope de proposta.
5.1 DA SESSÃO PÚBLICA
A sessão pública terá início às 8 horas e 45 minutos do dia 8 de novembro de
2021, e será realizada na Sala de Licitações da Prefeitura de Ponte Serrada,
situada no mesmo endereço de entrega dos envelopes;
6.DA PROPOSTA COMERCIAL – (dentro do envelope n. 1)
6.1 O Envelope n. 01 – PROPOSTA COMERCIAL deverá conter a proposta
propriamente dita, redigida em português, de forma clara e detalhada, sem
emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas que dificultem o julgamento,
devidamente datada, assinada ao seu final e rubricada nas demais folhas,
Município de Ponte Serrada: 49-3435-6014 e 3435-6021 – Rua : Madre Maria Theodora, n.
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contendo ainda:
a) Razão social e nº do CNPJ/MF
b) Endereço e número de telefone;
c) Identificação deste Pregão;
d) Número do item, descrição do item demonstrando o atendimento aos requisitos
fixados para este no anexo "I" deste Edital, quantidade, unidade de medida, marca,
preço unitário e preço total.
Marca dos itens:
e) Local, data, assinatura e identificação do representante legal da licitante.
6.2 Ainda no envelope da proposta, deverá conter folha anexa contendo:
-Dados bancários da proponente, constando número e nome do banco, número da
agência bancária com dígito verificador e número da conta bancária com dígito
verificador vinculado ao CNPJ do licitante;
- Indicação do nome e qualificação da pessoa que irá assina o contrato;
-Indicação do nome, e-mail e número de telefone celular da pessoa responsável
pelo recebimento dos pedidos;
6.3 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, com duas casas
decimais à direita da vírgula, praticados no último dia previsto para a entrega da
proposta, sem previsão de encargos financeiros ou expectativa inflacionária;
6.4 Nos preços finais deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos,
custos, despesas administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas e
contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais,
que eventualmente incidam sobre o fornecimento dos bens, objeto da presente
Licitação;
6.5 Fica fixado como valor máximo para a proposta, aqueles constantes do Anexo
I do presente certame, em coluna especifica, nos termos do art. 40, X, da Lei n.
8.666/93;
6.6 Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas, custos de
deslocamento, encargos e tributos decorrentes da execução total do objeto desta
licitação;
6.7 Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade da proposta, o
qual será contado a partir da última data prevista para a entrega dos envelopes;
7.ESCLARECIMENTOS
a) Havendo dúvida acerca dos materiais cotados por estarem em desacordo com
o exigido no presente edital, fica facultado a comissão de licitação suspender a
sessão para conferência dos mesmos.
b) O pregoeiro não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo a
indisponibilidade referida, e não tendo sido apresentados os documentos
preconizados, inclusive quanto à forma exigida, a proponente será inabilitada.
c) O pregoeiro, no interesse da administração, poderá relevar omissões
puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não
contrariem a legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação sendo
possível à promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo.
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8. DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO (dentro do envelope
n. 2)
DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Art. 29 Inc. III e VI):
a. Cópia do Contrato Social e Alterações posteriores, ou Cópia da última
Alteração Consolidada (desde que conste o objeto social do contrato) registrados
na Junta Comercial do Estado ou Registro Comercial para empresa individual e no
caso de Sociedade por Ações o Ato Constitutivo acompanhado da Ata da
Assembleia que elegeu a diretoria em exercício. b) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
Nota 1: Caso o licitante tenha apresentado o Contrato Social no credenciamento, o
mesmo fica dispensado do referido documento no envelope de habilitação;
b) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo a Seguridade Social
c) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Estaduais;
d) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Municipais,
relativa ao Município da sede do licitante;
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(CRF do FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais, instituídos por Lei;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho (CNDT ou CPDT-EN), a ser obtida no sitio
www.tst.jus.br/certidao;
g) Certidão de Falência e Concordata – SAJ e E-PROC- com data vigente;
h) Declaração da Lei Orgânica – Anexo III;
i) Declaração Unificada conforme modelo constante do Anexo “IV”;
j) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual (certificado extraído do
site da Receita Estadual ou documento similar onde conste o número da inscrição)
e/ou Municipal (Alvará de Funcionamento ou documento similar onde conste o
número da inscrição) , relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertencente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual);
h) Comprovante obtido junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas - CEIS de que a empresa não está impedida de contratar com a
Administração Pública e Comprovante obtido junto ao Cadastro Nacional de
Empresas Punidas - CNEP de que a empresa não sofreu sanções das quais
decorra restrição ao direito de participar e de contratar com a Administração
Pública, obtidas no site: https://certidoes.cgu.gov.br/ (Certidão negativa correcional
(CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM);
-A data que servirá de referência para verificação da validade dos documentos de
habilitação é aquela marcada para entrega dos envelopes.
-As certidões e certificados exigidos como condição de habilitação poderão,
também, ser apresentados em documento extraído diretamente da Internet,
ficando, nesse caso, a sua aceitação condicionada à verificação da sua veracidade
pelo Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio, no respectivo site do órgão emissor.
-Caso não disponha de acesso à internet para a verificação da veracidade das
certidões, poderá o pregoeiro paralisar os trabalhos até que seja possível a
certificação da veracidade dos documentos.
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-Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados, deverão estar em
nome da licitante com o respectivo número do CNPJ, nas seguintes condições:
Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.
-Caso a obrigação venha a ser cumprida pela filial e a vencedora seja a matriz, ou
vice-versa, deverão ser apresentados, na licitação, os documentos de habilitação
de ambas, ressalvados aqueles que, pela própria natureza ou em razão de
centralização de recolhimentos, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.
-A empresa poderá apresentar os documentos de comprovação de regularidade
fiscal, centralizados junto à matriz desde que apresente documento que comprove
o Reconhecimento da Centralização do Recolhimento expedido pelo órgão
respectivo, ou que conste na certidão a validade para a matriz e para as filiais.
-As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação relativa à regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição na comprovação da regularidade fiscal, conforme artigo 43 da Lei
Complementar n. 123/2006.
-Os documentos de habilitação deste Edital, poderão ser substituídos pelo
Certificado de Registro Cadastral, emitido pela Prefeitura Municipal de Ponte
Serrada, desde que, esteja atualizado e com todos os documentos em dia. A
condição de validade do CRC apresentado pelas licitantes está atrelada à
manutenção de sua regularidade junto ao órgão cadastrador. Desta forma, no
decurso do julgamento da fase de habilitação, a Comissão Permanente de
Licitações averiguará a situação cadastral dos licitantes junto ao Cadastro de
Licitantes do Município de Ponte Serrada, inabilitando aqueles cujo CRC estiver
cancelado, suspenso, vencido ou ainda quando a documentação apresentada para
o competente cadastramento não estiver em plena vigência ou não apresentar os
documentos exigido neste certame;
-Todos os documentos de Habilitação deverão ser inseridos no envelope 02
dispostos de forma ordenada e rubricados pelo Licitante.
9. NOTAS:
a) As certidões negativas que não possuírem prazo de validade serão
consideradas válidas até 60 (sessenta) dias da data de emissão, exceto as
emitidas pela Internet;
b) Todos os documentos de Habilitação deverão ser inseridos no envelope 02;
preferencialmente dispostos ordenadamente e rubricados pelo Licitante;
c) Os documentos de habilitação referente deste Edital, poderão ser substituídos
pelo Certificado de Registro Cadastral, emitido pela Prefeitura Municipal de Ponte
Serrada, desde que, esteja atualizado e com todos os documentos em dia. A
condição de validade do CRC apresentado pelas licitantes está atrelada à
manutenção de sua regularidade junto ao órgão cadastrador. Desta forma, no
decurso do julgamento da fase de habilitação, a Comissão Permanente de
Licitações averiguará a situação cadastral dos licitantes junto ao Cadastro de
Licitantes do Município de Ponte Serrada, inabilitando aqueles cujo CRC estiver
cancelado, suspenso, vencido ou ainda quando a documentação apresentada para
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o competente cadastramento não estiver em plena vigência ou não apresentar os
documentos exigido neste certame;
d) Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados, deverão estar
em nome da licitante com o respectivo número do CNPJ, nas seguintes condições:
- Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz;
- Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.
e) Caso a obrigação venha a ser cumprida pela filial e a vencedora seja a matriz,
ou vice-versa, deverão ser apresentados, na licitação, os documentos de
habilitação de ambas, ressalvados aqueles que, pela própria natureza ou em razão
de centralização de recolhimentos, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.
f) A empresa poderá apresentar os documentos de comprovação de
regularidade fiscal, centralizados junto à matriz desde que apresente documento
que comprove o Reconhecimento da Centralização do Recolhimento expedido
pelo órgão respectivo, ou que conste na certidão a validade para a matriz e para
as filiais;
g) A microempresa e/ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, ainda
que esta apresente alguma restrição;
h) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, é
assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da Administração, para a
regularização dessa documentação, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, conforme previsto no
art. 43, § 1º, da Lei Complementar n.º 123/2006;
i)A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no art. 81 da Lei n.º 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar as
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato,
ou revogar a licitação;
j)O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes com a Documentação de
Habilitação das licitantes que não restarem vencedoras de qualquer item do objeto
desta Licitação, pelo prazo de 10 (dez) dias após a homologação, devendo os
seus responsáveis retirá-los durante esse período, sob pena de inutilização dos
mesmos.
10. SESSÃO DO PREGÃO
Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das
empresas proponentes, o Pregoeiro declarará aberta à sessão do Pregão,
oportunidade em que não mais aceitará novo proponente, dando início ao
recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de
Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.
11. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
a) O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes que contêm a proposta
Financeira avaliando o cumprimento das condições exigidas no edital;
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b) O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço por item e aqueles
que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até
10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para participarem dos lances
verbais;
c) Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas
na cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes,
até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas;
d) Caso duas ou mais propostas comerciais em igualdade de condições ficarem
empatadas, será realizado sorteio pelo Sistema Compras da Betha, em ato
público, para definir a ordem de apresentação dos lances.
e) A Licitante que desistir de sua proposta escrita está sujeita às sanções
administrativas previstas nestas Instruções.
12. DOS LANCES VERBAIS
a) As licitantes classificadas terão a oportunidade para nova disputa, por meio de
lances verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva, com valores
distintos e decrescentes, a partir da proposta financeira classificada de maior valor
e os demais lances, em ordem decrescente de valor, podendo o pregoeiro, definir
no momento, lances mínimos.
b) Para a formulação de lances, poderá ser concedido tempo para o atendimento a
eventuais necessidades de avaliação e de consulta à empresa pelo seu
representante, por meio de telefone ou outros meios disponíveis.
c) Na hipótese em que houver mais de uma proposta igual de menor valor global,
sem que tenha havido oferta de lances verbais, a ordem de classificação dar-se-á
mediante novo sorteio a ser realizado, na mesma sessão pública, pelo Pregoeiro.
d) Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante
desistente às penalidades legais e às sanções administrativas previstas nestas
Instruções;
e) A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro,
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do
último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das
propostas;
f) Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita e o valor estimado para a contratação.
12.1.Das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
a) Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante
microempresa - ME – ou empresa de pequeno porte - EPP - será observado o
disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar n. 123, de 2006;
b) O Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas ME/EPP participantes que
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a
primeira colocada não seja uma ME/EPP
c) As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão
consideradas empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor
classificado terá o direito de apresentar uma última oferta para desempate,
obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no prazo máximo de 5 (cinco)
minutos.
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d) Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior.
e) Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no
referido intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual
das licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima.
f) Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP assumirá a condição de melhor
classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido
a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP
participante, prevalecerá a classificação inicial.
g) Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a
classificação final dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao
fornecedor classificado em primeiro lugar.
h) Havendo eventual empate entre propostas, ou entre proposta e lance, o critério
de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993 e
alterações.
i) Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio em ato público;
j) Aos proponentes vencedores não será necessário o envio de nova proposta
readequando os valores de acordo com os lances, tal readequação será feita
exclusivamente pelo sistema utilizado por esta Prefeitura.
13. DO JULGAMENTO
a) O critério de julgamento será exclusivamente o de MENOR PREÇO POR LOTE
ofertado;
b) Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor,
decidindo motivadamente a respeito.
c) Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.
d) Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital
e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá
ser aceita.
e) A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de
regularização fiscal para a abertura da fase recursal.
f) A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n°
8.666, de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
g) Constatado o atendimento pleno às exigências edilícias, será declarado o
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou
proposta.
h) Se a oferta não for aceitável ou se a Licitante desatender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a verificação da habilitação da Licitante, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
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atenda as Instruções, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela
adjudicado o objeto do certame.
i) Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro poderá negociar
para que seja obtido um melhor preço;
j) Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os
atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada
pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio, e pelos licitantes;
k) Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição
relativamente ao pregão, o Pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados
desclassificados no certame, os envelopes “Documentação de Habilitação”
inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da licitação.
14. IMPUGNAÇÃO E RECURSO ADMINISTRATIVO
a) Até dois dias antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar este edital, mediante manifestação por escrito e dirigida ao Pregoeiro,
protocolada na Prefeitura Municipal de Ponte Serrada, sito à Rua Madre Maria
Theodora, n.264, em seu horário de expediente, das 7h30 às 11h30 e das 13h até
as 17h.
b) Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo
concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
c) O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão,
as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais
licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três)
dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.
d) Não serão admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos
por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para
responder pela Licitante.
e) A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a decadência
do direito de recurso;
f) O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento;
g) O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos
deste órgão e comunicado a todos os licitantes via correio eletrônico. O endereço
de e-mail deverá ser indicado na proposta. A Administração não se responsabiliza
por e-mail informado de forma errônea.
15. ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
a) Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação
ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade
Competente.
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b) Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos
atos procedimentais, a Autoridade Competente homologará a adjudicação e
determinará a contratação, no prazo previsto neste edital.
16. DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DO FORNECIMENTO, DAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DA REVISÃO DE PREÇOS E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
DAS CONDIÇÕES GERAIS DA ATA
a) À(s) licitante(s) classificada(s) em primeiro lugar será assegurado o direito de
preferência ao registro de preço em ata.
b)
A Ata de registro de preços é um documento vinculativo, obrigacional, com
característica de compromisso para eventual e futura contratação, na qual se
registra a(s) licitante(s) classificada(s) e o(s) item(ns) com os respectivo(s)
valor(es) unitário(s).
c)
Homologado o procedimento, será convocada as classificadas, para, dentro
do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da comunicação, assinar a(s)
respectiva(s) Ata(s) de registro de preços, cuja minuta integra este edital, sob pena
de decair do direito ao registro de preços;
d) O prazo para a assinatura da ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde que
ocorra motivo justificado e aceito por este Município;
e) Caso a(s) licitante(s) classificada(s) não assine(m) a(s) respectiva(s) ata(s) de
registro de preços, no prazo de 5 (cinco) dias, a partir da comunicação, ficará(ão)
sujeita(s) à penalidade de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total
estimado para a contratação, obtido mediante a aplicação do valor unitário do(s)
item(ns) sobre a quantidade prevista para os 3 (três) meses de registro;
f) Na hipótese de ocorrência do previsto no subitem anterior, será emitida
notificação de cobrança à(s) licitante(s) classificada(s), que deverá(ão) fazer o
recolhimento do valor da multa aos cofres públicos, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, sob pena de cobrança judicial;
g) Caso ocorra o disposto no item “c” será imediatamente convocada a licitante
classificada em segundo lugar, para a assinatura da Ata de registro de preços,
obedecendo aos mesmos critérios e procedimentos;
h) Ao assinar(em) a(s) ata(s), a(s) licitante(s) classificada(s) passará(ão) à
denominação de detentora(s) da ata, se comprometendo a cumprir(em) todas as
condições a serem praticadas, determinadas neste edital e na proposta
apresentada;
i) O prazo de validade da Ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, a
partir da assinatura da ata, ficando a sua detentora obrigada a manter o seu preço
registrado por igual período.
17. DO FORNECIMENTO
a) A formalização do pedido do serviço dar-se-á por intermédio do instrumento
denominado autorização de fornecimento;
b) O recebimento da autorização de fornecimento obrigará a detentora da ata a
efetuar a prestar o serviço pelo valor registrado;
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c) A empresa vencedora obrigar-se-á a entregar os produtos objeto dessa
licitação, toda vez que solicitada, conforme a necessidade da Secretaria;
d) Após a solicitação, a empresa terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para
entrega, a contar da data do envio da Autorização de Fornecimento, expedida pelo
Setor de Compras e Licitações;
e) O(s) quantitativo(s) total(is) expresso(s) no edital é(são) estimado(s) e
representa(m) a(s) previsão(ões) deste município para as compras durante o
período de 12 (doze) meses;
f) Durante o prazo de validade da ata de registro de preços, sua detentora fica
obrigada a fornecer o serviço ofertado, nas quantidades indicadas por este
Município em cada autorização de fornecimento;
g) A existência do preço registrado não obriga este Município a firmar as
contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios,
respeitada a legislação vigente, sendo assegurada à detentora da ata, preferência
em igualdade de condições;
h) No caso de desistência de fornecimento, ocorrerá o cancelamento do registro
da detentora da ata, sujeitando-se esta às sanções administrativas pertinentes.
18. DAS RESPONSABILIDADES DAS DETENTORAS DA ATA
a. Fornecer os serviços nas condições, no preço e no prazo, estipulados na etapa
de lances como vencedor;
b. A Empresa será obrigada a enviar o arquivo da NF para a contabilidade
(compras@ponteserrada.sc.gov.br) de acordo com a autorização de fornecimento
que deverá ser total, em caso de vir a NF em desacordo com a autorização do
setor de compras a mercadoria será devolvida;
c. O não cumprimento do disposto nos incisos anteriores facultará ao Município a
adoção de medidas objetivando possível rescisão contratual, incorrendo a
detentora da ata, conforme o caso, nas sanções administrativas cabíveis;
d. Manter durante o prazo de vigência do contrato, as condições de habilitação e
qualificação que lhe foram exigidas na licitação;
e. Fornecer e arcar com as despesas relativas ao objeto licitado;
f. Entregar os objetos licitados dentro dos prazos estabelecidos no Edital;
g. Realizar manutenção preventiva no maquinário, antes da entrega;
h. Prestar assistência técnica e manutenção (mão de obra e ferramentas), sempre
que solicitado pela Contratante e durante todo o período da contratação, sem
qualquer ônus à Contratante;
i. Prestar garantia de qualidade dos produtos;
j. Manter, durante o prazo de validade do registro, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
k. Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação.
19. DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO
a) Efetuar o registro da licitante classificada em primeiro lugar, firmando a
correspondente ata de registro de preços;
b) Conduzir o procedimento relativo à eventual renegociação do(s) preço(s)
registrado(s);
c) Acompanhar a entrega dos serviços, verificando o cumprimento do(s) prazo(s),
Município de Ponte Serrada: 49-3435-6014 e 3435-6021 – Rua : Madre Maria Theodora, n.
264, centro, e-mail: licitacao@ponteserrada.sc.gov.br e licitacaoponteserrada@gmail.com

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 1514

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
notificando à detentora da ata quaisquer reclamações ou solicitações havidas;
d) Aplicar as penalidades previstas para o(s) caso(s) de descumprimento do
pactuado nesta licitação;
e) Empenhar os recursos necessários garantindo o pagamento das Notas
Fiscais/Faturas em dia;
f)Publicar o extrato da ata de registro de preços e de seus aditivos, na forma da
legislação vigente.
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
a) Nos termos do artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, pela inexecução total ou parcial
do estabelecido neste edital de Licitação, este Município poderá aplicar às
licitantes e/ou às detentoras da ata, as seguintes penalidades:
1. ADVERTÊNCIA: será aplicada na hipótese de infrações cometidas que
prejudiquem a lisura do processo licitatório ou que correspondam a pequenas
irregularidades verificadas na execução deste instrumento, que venham ou não
causar dano à Administração ou a terceiros;
2. MULTAS: serão aplicadas por infrações que obstaculizem a concretização do
objeto licitado e compreenderão: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia,
limitada a 10% (dez por cento), sobre o valor total do(s) serviço(s) entregue(s) com
atraso, sendo descontada de imediato quando do pagamento da fatura; e 0,5%
(zero vírgula cinco por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento), sobre o valor
do serviço, pelo atraso na substituição ou na regularização daquele entregue em
desacordo com as especificações; e
b) Caso a detentora da ata não efetue a substituição de que trata o item anterior, a
Administração encaminhará, após transcurso do prazo de 20 (vinte) dias contados
do vencimento do prazo estabelecido, notificação de cobrança à detentora da ata,
que deverá fazer o recolhimento aos cofres públicos, no prazo de 2 (dois) dias
úteis, a partir de seu recebimento, sob pena de lançamento em dívida ativa e
execução judicial da cobrança;
c) As multas previstas são cumulativas, ou seja, umas sobre as outras, sendo os
limites incidentes sobre cada uma delas; e
d) Quando o valor da multa extrapolar o limite de 10% (dez por cento) e
constatado o prejuízo ao interesse público, o contratante poderá aplicar à
contratada outras sanções ou até mesmo iniciar o processo de rescisão contratual;
e) A licitante será sancionada com a pena de impedimento de licitar e contratar
com este município e será descredenciada do seu Cadastro de Fornecedores, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de 10% do valor estimado para
a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:
a. Fizer(em) declaração falsa;
b. Deixar (em) de entregar documentação ou apresentar(em) documentação falsa;
c. Ensejar(em) o retardamento da execução do objeto;
d. Não mantiver(em) a proposta;
e. Falhar(em) injustificadamente ou fraudar(em) a execução do contrato;
f. Comportar(em)-se de modo inidôneo ou cometer(em) fraude fiscal;
g. Fornecer(em) os produtos em desconformidade com o especificado;
h. Não substituir(em), no prazo estipulado, os produtos recusados por este
Município; e/ou
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i. Descumprir(em) os prazos e as condições previstas nesta licitação; e
j. Declaração negativa de inidoneidade para licitar ou contratar com a
administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida sua reabilitação perante a Administração, nos termos
do artigo 87, inciso IV da Lei 8.666/1993.
f) Além das penalidades citadas, a(s) licitante(s) e a(s) detentora(s) da ata
ficará(ão) sujeitas, ainda, ao cancelamento de sua(s) inscrição(ões) no Cadastro
de Fornecedores deste município e, no que couber, às demais penalidades
referidas no art. 87 da Lei n. 8.666/1993;
g) Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificada
e aceita pela Administração deste município, a(s) licitante(s) ou a(s) detentora(s)
da ata, conforme o caso, ficará(ão) isentas das penalidades mencionadas;
h) As penalidades poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, nos termos
da lei.
I) Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos em lei, observandose o contraditório e a ampla defesa.
21. DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
a) A inexecução contratual ensejará a rescisão do avençado nesta licitação, nos
termos da Seção V, Capítulo III da Lei n. 8.666/1993, nos seguintes modos:
1.
Por ato unilateral e escrito do contratante, nos casos enumerados nos
incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei n. 8.666/1993;
2.
Amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização de aviso
prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, reduzida a termo no processo,
desde que haja conveniência para o contratante; ou
3. Judicialmente, nos termos da legislação vigente.
b) O descumprimento, por parte da detentora da ata, de suas obrigações legais
e/ou contratuais assegura a este Município o direito de rescindir o contrato a
qualquer tempo, independentemente de aviso, interpelação judicial e/ou
extrajudicial.
c) A rescisão, sujeitará a detentora da ata à multa rescisória de 10% (dez por
cento) sobre o saldo atualizado do valor do pedido/autorização de fornecimento,
efetuado e descumprido no momento de rescisão, independentemente de outras
multas aplicadas.
d) Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei,
observando-se o contraditório e a ampla defesa.
22. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1) A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração, sem
prejuízo das sanções previstas: Automaticamente:
a. Por decurso de prazo de vigência;
b. Quando não restarem fornecedores registrados; e
c. Quando o objeto e cláusulas estiverem cumpridas, inclusive seus aditamentos;
A pedido, quando:
d. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência
de casos fortuitos ou de força maior; e
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e. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da
elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.
Por iniciativa da Administração, quando:
f. O fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado;
g. O fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica
exigida no processo licitatório;
h. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;
i. O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de
Preços;
j. O fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os
pedidos decorrentes desta Ata de Registro de Preços; e
k. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.
2) A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados
deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à
Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula Sétima, caso
não aceitas as razões do pedido;
3)A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou
por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos
autos que deram origem ao registro de preços;
4)No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município,
considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação.
23. DA REVISÃO DE PREÇOS
a) A relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da detentora
da ata e a retribuição deste município para a justa remuneração dos fornecimentos
poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
inicial da proposta apresentada.
b) O pedido de revisão dos preços poderá ocorrer a qualquer tempo,
tempestivamente, antes da entrega do produto solicitado.
c) O pedido, devidamente instruído com provas que evidencie a necessidade da
revisão de preço, deverá ser endereçado ao Chefe do Poder Executivo, com
identificação do número da ata de registro de preço.
d) Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como
a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados,
implicarão na revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.
e) Na hipótese da detentora da ata solicitar alteração de preço(s), a mesma terá
que requerer justificadamente, apresentando documento(s) que comprove(m) sua
procedência, tais como: lista de preços de fabricantes, matérias-primas, transporte,
nota fiscal de compras, etc, referentes a data da apresentação da proposta e a
data em que ocorreu o desequilíbrio econômico-financeiro do pactuado.
f) Somente será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do preço registrado
se configurada e comprovada a hipótese prevista no art. 65, inciso II, alínea d, da
Lei n. 8.666/1993.
Município de Ponte Serrada: 49-3435-6014 e 3435-6021 – Rua : Madre Maria Theodora, n.
264, centro, e-mail: licitacao@ponteserrada.sc.gov.br e licitacaoponteserrada@gmail.com

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 1517

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
g) Não será apreciado o pedido de revisão de preços que não comprovar o
desequilíbrio sofrido.
24.DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
a) Este município pagará à Contratada, mediante a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, com aceite e liquidação pelo responsável, a importância
correspondente ao fornecimento efetuado, entregue de acordo com as condições
estabelecidas no presente edital, e mediante a apresentação das CNDS exigidas
nesta licitação, 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal.
b) Todas as Notas Fiscais/Faturas emitidas pela Contratada deverão conter, em
local de fácil visualização, a indicação do número da ata de registro de preços e o
número da autorização de fornecimento correspondente.
c) A contratada entregará a nota fiscal na prefeitura municipal;
d) A contratada deverá manter seu cadastro de fornecedores atualizados;
e) A Nota Fiscal/Fatura que não estiver de acordo com o estabelecido não será
aprovada por este Município e será devolvida à contratada para as necessárias
correções, oportunidade que será sobrestado o processo de pagamento, até que
sejam corrigidos os problemas apontados.
f) A devolução da Nota Fiscal/Fatura não aprovada por este Município em
hipótese alguma servirá de pretexto para que a licitante suspenda quaisquer
fornecimentos.
g) Serão automaticamente suspensos/sobrestados os pagamentos quando os
produtos estiverem em desconformidade com o solicitado até que se configure a
regularização/substituição dos produtos, bem como das empresas que não
estejam regulares com o fisco.
h) Este Município compromete-se a efetuar o pagamento até 30 (trinta) dias após
cumpridas as condições de pagamento supracitadas.
25.DOS ADITAMENTOS
Para Registro de Preços conforme Decreto Municipal n. 402 de 09/05/2016 não há
previsão de aditamentos.
26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
a) Nenhuma indenização será devida às licitantes por apresentarem
documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente pregão;
b) Recomenda-se às licitantes que estejam no local indicado no preâmbulo deste
edital, para a entrega dos envelopes e Sessão Pública do Pregão com
antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto para protocolo dos
envelopes.
c) É fundamental a presença da licitante ou de seu representante, para o exercício
dos direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.
d) A Prefeitura Municipal de Ponte Serrada reserva-se o direito de filmar e/ou
gravar as Sessões Públicas deste Pregão.
e) Informações verbais prestadas por integrantes da Administração Municipal de
Ponte Serrada não serão consideradas como motivos para impugnações.
f) Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia de início
e incluir-se-á o dia de vencimento, somente iniciando e vencendo nos dias de
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expediente.
g) Os casos omissos neste Edital serão resolvidos à luz das disposições contidas
nas Leis Federais n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e n. 10.520, de 17 de julho de
2002, e, se for o caso, conforme disposições da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa
do Consumidor), Código Civil e legislações pertinentes à material.
h) No interesse da Administração, e sem que caiba às participantes qualquer
reclamação ou indenização, poderá ser: Adiada a abertura da licitação;
i) Alterados os termos do Edital, obedecendo ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei
n. 8.666/93;
i) O foro competente para dirimir possíveis dúvidas e/ou litígios pertinentes ao
objeto da presente licitação é o da Comarca de Ponte Serrada, SC, excluído
qualquer outro.
27. ANEXOS DO EDITAL
Integram este Edital, os seguintes anexos:
a) Anexo I – Itens do Processo e valor máximo;
b) Anexo II- Termo de Credenciamento;
c) Anexo III- Declaração da Lei Orgânica;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração Unificada;
e) Anexo V – Modelo de Declaração de atendimento ao inciso VII do art. 4º da lei
n. 10.520/2002 (*);
f) Anexo VI – Minuta da Ata de Registro de Preços.
Ponte Serrada, SC, 20 de outubro de 2021.

ALCEU ALBERTO WRUBEL
Prefeito Municipal
Este edital foi analisado e aprovado por:
André Luiz Panizzi
OAB/SC: 23.051
Assessor Jurídico
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PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 103/2021
PREGÃO PRESENCIAL N. 103/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
ANEXO II
TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa . . . . . . . , inscrito no CNPJ nº . . . . . . , com sede à . . . . . . , neste ato
representada pelo(s) diretores ou sócios, com qualificação completa (nome, RG,
CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento
de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor (nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere amplos poderes
para junto ao Município de Ponte Serrada, praticar os atos necessários com
relação à licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N. 103/2021,
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO N.103/2021, usando dos recursos, interpôlos, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, transigir,
renunciar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação,
podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais
poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, e em especial, para esta licitação.
Ponte Serrada, 13 de outubro de 2021.

Local, data e assinatura do representante legal
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PROCESSO LICITATÓRIO N. 103/2021
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 103/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
DECLARAÇÃO DA LEI ORGÂNICA
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO
SOCIETÁRIO PROIBIDOS DE CONTRATAR COM O MUNICÍPIO CONFORME
ARTIGO 89 DA LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO
DECLARAÇÃO
……………………………………………….,
inscrita
no
CNPJ
n°
……………………………., sediada na rua …………………….., cidade de Ponte
Serrada/SC,
por
intermédio
de
seu
representante
legal,
o(a)
Sr(a)……………………..., portador(a) da Carteira de Identidade n° …………….. e
do CPF n° ………………………………... DECLARA que não possui em seu quadro
societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de
sociedade de economia mista, parentesco com o Prefeito, o Vice-Prefeito,
Assessores, Secretários e Diretores e as pessoas ligadas a qualquer deles por
matrimônio ou parentesco afim ou consangüíneo, até o segundo grau, ou por
adoção, bem como os Vereadores e as pessoas ligadas a estes por matrimônio ou
parentesco afim ou consangüíneo, ou por adoção, até o primeiro grau, não
poderão contratar com o Município.
Ponte Serrada, 20 de outubro de 2021.

.

___________________________________________
Nome e assinatura do responsável legal
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PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 103/2021
PREGÃO PRESENCIAL N. 103/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
ANEXO IV
A empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ
nº__________________, Inscrição Estadual nº _________________sediada
(endereço completo)_______________________, DECLARA, sob as penas da lei,
para efeitos do Pregão Presencial N.103 conforme segue:
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO
- DECLARA para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes
impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos
termos do artigo 32, parágrafo 2º e artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e suas alterações;
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES
- DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz a partir de 14 anos;
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº
10.520/2002
- DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitação bem como o
cumprimento do PRAZO DE ENTREGA dos itens que foi vencedora, conforme o
exigido no edital, em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002;
DECLARAÇÃO DE IDONIEDADE
- DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada INIDÔNEA
para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do
artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e alterações posteriores, bem como que
comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de
habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica,
técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.
Ponte Serrada, 20 de outubro de 2021.
___________________________________________
nome e assinatura do responsável legal
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 103/2021
PREGÃO PRESENCIAL N. 103/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º
DA LEI Nº 10.520/2002 (*)
Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:
DECLARAÇÃO
Em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, a empresa _________________________________________,
inscrita no CNPJ sob o nº __________________, DECLARA que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação exigidos no PREGÃO PRESENCIAL N.
103/2021 –SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 103/2021.
Ponte Serrada, 13 de outubro de 2021.

__________________________________________
(nome e assinatura do responsável legal)
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 103/2021
PREGÃO PRESENCIAL N. 103/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
ANEXO VI
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.
Aos ............................, na Prefeitura Municipal de Ponte Serrada, nos termos da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D. O. U. de 18 de julho de
2002, e os Decretos nºs 1.344, de 19 de janeiro de 2006 e 1.402, de 02 de agosto
de 2006 e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das
propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS N. 103, RESOLVE registrar os preços auferidos no certame licitatório
ante transcrito, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12
(DOZE) MESES PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA REPARO DE
CERCAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PEDRO ANSELMO DE MARCO,
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA....., conforme
consta no anexo I do certame supra transcrito, que passa a fazer parte desta,
tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa ................................,
situada na ......................, município de ......................., inscrita no CNPJ sob n.
................. e no Cadastro de Contribuintes Estaduais n. ............................., cuja
proposta foi classificada em 1º lugar para os itens abaixo elencados, com
características e condições de execução individualizadas.
Valor Total Registrado
Fica consignado que o preço registrado na presente ata é válido pelo prazo de 4
(quatro) meses contados da data de sua assinatura.
Os itens que compõe o objeto do presente certame encontram-se listados,
contendo as características e quantidades, através do anexo I do presente;
As características mínimas, bem como as condições de execução e assistência,
quando aplicável, será descrita nos respectivos itens constantes no anexo I, as
quais a licitante vencedora é obrigada a conceder;
A empresa vencedora obrigar-se-á a entregar os itens dessa licitação sem
obrigatoriedade de quantidade mínima, conforme a necessidade da Secretaria
Municipal;
Após a solicitação, a empresa terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para
entrega, a contar da data do envio da Autorização de Fornecimento, expedida pelo
Setor de Compras e Licitações;
A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão
administrativa, nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e
posteriores alterações, com as consequências previstas no art. 80 da referida Lei,
sem que caiba à contratada direito a qualquer indenização.
A rescisão contratual poderá ser:
Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
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Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no
processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração.
Pelo atraso injustificado na prestação dos serviços, objeto deste Contrato, sujeitase a contratada às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e
aprovada, será assinada pelas partes.
ALCEU ALBERTO WRUBEL
PREFEITO MUNICIPAL
Analisado e aprovado por:
ANDRÉ LUIZ PANIZZI
Assessor Jurídico
OAB/SC Nº 23.051
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N. 119/2021
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 119/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
O MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA, pessoa jurídica de direito público interno,
situada à Rua Madre Maria Theodora, n. 264, Centro, Ponte Serrada, SC, através
do Prefeito Municipal, Sr. Alceu Alberto Wrubel, no uso de suas atribuições legais,
torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para
a formação de REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE PARA 12 (DOZE)
MESES, em conformidade com as normas neste edital contidas e com a Lei n.
10.520, de 17/07/2002, com aplicação subsidiária da Lei n. 8.666, de 21/06/1993,
que regulamentam o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988 e com a
Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, artigos 42 a 46 e Lei Complementar
147/2014.
1. OBJETO
a) A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE
DE 12 (DOZE) MESES PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO DE MUDAS DE
ÁRVORES E FLORES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME
SOLICITAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, e
especificações constantes Anexo “I” deste Edital;
b) Os itens que compõe o objeto do presente certame encontram-se listados,
contendo as características e quantidades, através do anexo I do presente;
c) As características mínimas, bem como as condições de execução e assistência,
quando aplicável, será descrita nos respectivos itens constantes no anexo I, as
quais a licitante vencedora é obrigada a conceder;
d) A empresa vencedora obrigar-se-á a entregar os itens dessa licitação sem
obrigatoriedade de quantidade mínima, conforme a necessidade da Secretaria
Municipal;
e) Após a solicitação, a empresa terá o prazo máximo de 10 (dez) dias para
entrega, a contar da data do envio da Autorização de Fornecimento, expedida pelo
Setor de Compras e Licitações.
2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as
exigências contidas neste Edital e seus anexos.
Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
 Estejam constituídos sob a forma de consórcio;
 Estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da Administração
Pública motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei n. 8.666/93;
 Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
 Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação;
 O disposto no art. 9º da Lei n. 8.666/93 e alterações;
 Estejam em situação irregular perante as Fazendas: União, Federal, Estadual,
INSS, FGTS e Justiça do Trabalho.
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 Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando
trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou ainda, empregado com idade inferior a
16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos.
 Serão observados os dispositivos da Lei Complementar n. 123, de 14 de
dezembro de 2006.
 Não contenha no seu contrato ou estatuto social ou cartão do CNPJ, finalidade
ou objetivo compatível com o objeto deste pregão;
 Não poderá participar da licitação o Prefeito, o Vice-Prefeito, Assessores,
Secretários e Diretores e as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou
parentesco afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, bem como
os Vereadores e as pessoas ligadas a estes por matrimônio ou parentesco afim ou
consanguíneo, ou por adoção, até o primeiro grau, não poderão contratar com o
Município- Artigo 89 da Lei Orgânica.
3. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes
atribuições:
a)- Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b)- Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c)- Abrir as propostas de preços;
d)- Analisar a aceitabilidade das propostas;
e)- Desclassificar propostas indicando os motivos;
f)- Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do
lance de menor preço;
g)- Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h)- Declarar o vencedor;
i)- Receber, examinar e encaminhar os recursos para Assessoria Jurídica, para
decidir sobre a pertinência dos recursos;
j)- Elaborar a ata da sessão;
k)- Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a
contratação;
l)- Convocar o vencedor para assinar o contrato ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido;
m)- Notificar as empresas e abrir processo administrativo para apuração de
irregularidade visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.
4. DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES, DO CREDENCIAMENTO E DA
SESSÃO PÚBLICA
O recebimento dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL e nº 02 –
DOCUMENTAÇÃO, contendo, respectivamente, as propostas de preços e a
documentação de habilitação dos interessados, dar-se-á até às 8 horas e 30
minutos do dia 4 de novembro de 2021, no Setor de Protocolo desta Prefeitura,
situada na Rua Madre Maria Theodora, n. 264, Município de Ponte Serrada,
devendo a proposta e a documentação serem apresentadas em envelopes
distintos, lacrados, contendo na parte externa a seguinte identificação:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 119/2021
PREGÃO PRESENCIAL N. 119/2021
ENVELOPE N. 01 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 119/2021
PREGÃO PRESENCIAL N. 119/2021
ENVELOPE N. 02 – DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL)
5.DO CREDENCIAMENTO
a) No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, cada empresa
licitante far-se-á representar por seu titular, ou pessoa devidamente credenciada e
somente estes poderão atuar na formulação de propostas e na prática dos demais
atos inerentes ao certame.
No ato da Sessão Pública serão efetivadas as devidas comprovações quanto à
existência dos necessários poderes para a representação ou credenciamento
através da apresentação dos documentos, os quais deverão ser entregues ao
Pregoeiro fora dos envelopes, salientamos que os mesmos não serão devolvidos,
em cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original, conforme abaixo:
Sócio e/ou Proprietário:
1) Carteira de Identidade ou documento equivalente;
2) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, conforme o caso;
Representante:
1) Carteira de Identidade ou documento;
2) Procuração ou Carta de Credenciamento, conforme modelo do Anexo II, firmada
pelo representante legal da empresa, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto
ou Contrato Social;
3) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, visando à comprovação da
condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado;
b) As microempresas e empresas de pequeno porte que queiram gozar das
prerrogativas e benefícios concedidos pela Lei Complementar n. 123/2006 deverão
apresentar no momento do credenciamento, Certidão Simplificada, emitida pela
Junta Comercial do Estado sede da empresa proponente de acordo com a
Instrução Normativa DRNC n. 103/2007. As sociedades simples, que não
registrarem seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar Certidão de
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, atestando seu enquadramento nas hipóteses
do artigo 3° da Lei Complementar n.123/2006. A data de emissão desta certidão
não deve ser superior ao prazo de 60 dias a contar da data de realização desta
licitação;
c) Cartão do CNPJ (cadastro nacional de pessoas jurídicas) emitido nos últimos 60
(sessenta) dias;
d)Deverá constar, no contrato social ou no cartão do CNPJ, o ramo de atividade de
empresa de forma específica, em acordo com o objeto desta licitação sob pena de
desclassificação;
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e) A não comprovação de que o interessado ou seu representante possui poderes
específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais,
bem como de oferecer impugnação à outros licitantes, lavrando-se, em ata, o
ocorrido;
f) As certidões e certificados exigidos como condição de habilitação poderão,
também, ser apresentados em documento extraído diretamente da Internet,
ficando, nesse caso, a sua aceitação condicionada à verificação da sua veracidade
pelo Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio, no respectivo site do órgão emissor;
g) Os documentos que necessitarem de autenticação já deverão estar
devidamente fotocopiados e acompanhados do original para autenticação de
servidor da administração;
h) Não será permitida a participação de empresas distintas através de um único
representante;
i) A licitante que não se fizer representar na sessão pública deverá entregar, sob
pena de não aceitação da proposta, DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ao inciso
V do artigo 4. da Lei n. 10.520/2002, com cópia do contrato social autenticado e
cartão do CNPJ, em um terceiro envelope, contendo no anverso os seguintes
dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA
PROCESSO LICITATÓRIO N.119/2021
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.119/2021
ENVELOPE N. 03 – Declaração de que cumpre plenamente as condições de
habilitação.
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL)
ATENÇÃO:
- Os documentos relativos ao Credenciamento deverão ser apresentados ao
Pregoeiro, no momento da licitação, em separado dos envelopes de
documentação e proposta;
- Ficam as empresas cientes de que somente participarão da fase de lances
verbais aquelas que se encontrarem devidamente credenciadas nos termos dos
subitens anteriores;
- As licitantes que decidirem pelo envio dos envelopes, sem que se efetive o
devido credenciamento, somente participarão do certame com o preço constante
no envelope de proposta.
5.1 DA SESSÃO PÚBLICA
A sessão pública terá início às 8 horas e 45 minutos do dia 4 de novembro de
2021, e será realizada na Sala de Licitações da Prefeitura de Ponte Serrada,
situada no mesmo endereço de entrega dos envelopes;
6.DA PROPOSTA COMERCIAL – (dentro do envelope n. 1)
6.1 O Envelope n. 01 – PROPOSTA COMERCIAL deverá conter a proposta
propriamente dita, redigida em português, de forma clara e detalhada, sem
emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas que dificultem o julgamento,
devidamente datada, assinada ao seu final e rubricada nas demais folhas,
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contendo ainda:
a) Razão social e nº do CNPJ/MF
b) Endereço e número de telefone;
c) Identificação deste Pregão;
d) Número do item, descrição do item demonstrando o atendimento aos requisitos
fixados para este no anexo "I" deste Edital, quantidade, unidade de medida, marca,
preço unitário e preço total.
Marca dos itens:
e) Local, data, assinatura e identificação do representante legal da licitante.
6.2 Ainda no envelope da proposta, deverá conter folha anexa contendo:
-Dados bancários da proponente, constando número e nome do banco, número da
agência bancária com dígito verificador e número da conta bancária com dígito
verificador vinculado ao CNPJ do licitante;
- Indicação do nome e qualificação da pessoa que irá assina o contrato;
-Indicação do nome, e-mail e número de telefone celular da pessoa responsável
pelo recebimento dos pedidos;
6.3 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, com duas casas
decimais à direita da vírgula, praticados no último dia previsto para a entrega da
proposta, sem previsão de encargos financeiros ou expectativa inflacionária;
6.4 Nos preços finais deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos,
custos, despesas administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas e
contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais,
que eventualmente incidam sobre o fornecimento dos bens, objeto da presente
Licitação;
6.5 Fica fixado como valor máximo para a proposta, aqueles constantes do Anexo
I do presente certame, em coluna especifica, nos termos do art. 40, X, da Lei n.
8.666/93;
6.6 Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas, custos de
deslocamento, encargos e tributos decorrentes da execução total do objeto desta
licitação;
6.7 Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade da proposta, o
qual será contado a partir da última data prevista para a entrega dos envelopes;
7.ESCLARECIMENTOS
a) Havendo dúvida acerca dos materiais cotados por estarem em desacordo com
o exigido no presente edital, fica facultado a comissão de licitação suspender a
sessão para conferência dos mesmos.
b) O pregoeiro não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo a
indisponibilidade referida, e não tendo sido apresentados os documentos
preconizados, inclusive quanto à forma exigida, a proponente será inabilitada.
c) O pregoeiro, no interesse da administração, poderá relevar omissões
puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não
contrariem a legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação sendo
possível à promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo.
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8. DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO (dentro do envelope
n. 2)
DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Art. 29 Inc. III e VI):
a. Cópia do Contrato Social e Alterações posteriores, ou Cópia da última
Alteração Consolidada (desde que conste o objeto social do contrato) registrados
na Junta Comercial do Estado ou Registro Comercial para empresa individual e no
caso de Sociedade por Ações o Ato Constitutivo acompanhado da Ata da
Assembleia que elegeu a diretoria em exercício. b) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
Nota 1: Caso o licitante tenha apresentado o Contrato Social no credenciamento, o
mesmo fica dispensado do referido documento no envelope de habilitação;
b) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo a Seguridade Social
c) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Estaduais;
d) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Municipais,
relativa ao Município da sede do licitante;
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(CRF do FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais, instituídos por Lei;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho (CNDT ou CPDT-EN), a ser obtida no sitio
www.tst.jus.br/certidao;
g) Certidão de Falência e Concordata – SAJ e E-PROC- com data vigente;
h) Declaração da Lei Orgânica – Anexo III;
i) Declaração Unificada conforme modelo constante do Anexo “IV”;
j) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual (certificado extraído do
site da Receita Estadual ou documento similar onde conste o número da inscrição)
e/ou Municipal (Alvará de Funcionamento ou documento similar onde conste o
número da inscrição) , relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertencente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual);
h) Comprovante obtido junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas - CEIS de que a empresa não está impedida de contratar com a
Administração Pública e Comprovante obtido junto ao Cadastro Nacional de
Empresas Punidas - CNEP de que a empresa não sofreu sanções das quais
decorra restrição ao direito de participar e de contratar com a Administração
Pública, obtidas no site: https://certidoes.cgu.gov.br/ (Certidão negativa correcional
(CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM);
-A data que servirá de referência para verificação da validade dos documentos de
habilitação é aquela marcada para entrega dos envelopes.
-As certidões e certificados exigidos como condição de habilitação poderão,
também, ser apresentados em documento extraído diretamente da Internet,
ficando, nesse caso, a sua aceitação condicionada à verificação da sua veracidade
pelo Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio, no respectivo site do órgão emissor.
-Caso não disponha de acesso à internet para a verificação da veracidade das
certidões, poderá o pregoeiro paralisar os trabalhos até que seja possível a
certificação da veracidade dos documentos.
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-Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados, deverão estar em
nome da licitante com o respectivo número do CNPJ, nas seguintes condições:
Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.
-Caso a obrigação venha a ser cumprida pela filial e a vencedora seja a matriz, ou
vice-versa, deverão ser apresentados, na licitação, os documentos de habilitação
de ambas, ressalvados aqueles que, pela própria natureza ou em razão de
centralização de recolhimentos, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.
-A empresa poderá apresentar os documentos de comprovação de regularidade
fiscal, centralizados junto à matriz desde que apresente documento que comprove
o Reconhecimento da Centralização do Recolhimento expedido pelo órgão
respectivo, ou que conste na certidão a validade para a matriz e para as filiais.
-As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação relativa à regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição na comprovação da regularidade fiscal, conforme artigo 43 da Lei
Complementar n. 123/2006.
-Os documentos de habilitação deste Edital, poderão ser substituídos pelo
Certificado de Registro Cadastral, emitido pela Prefeitura Municipal de Ponte
Serrada, desde que, esteja atualizado e com todos os documentos em dia. A
condição de validade do CRC apresentado pelas licitantes está atrelada à
manutenção de sua regularidade junto ao órgão cadastrador. Desta forma, no
decurso do julgamento da fase de habilitação, a Comissão Permanente de
Licitações averiguará a situação cadastral dos licitantes junto ao Cadastro de
Licitantes do Município de Ponte Serrada, inabilitando aqueles cujo CRC estiver
cancelado, suspenso, vencido ou ainda quando a documentação apresentada para
o competente cadastramento não estiver em plena vigência ou não apresentar os
documentos exigido neste certame;
-Todos os documentos de Habilitação deverão ser inseridos no envelope 02
dispostos de forma ordenada e rubricados pelo Licitante.
9. NOTAS:
a) As certidões negativas que não possuírem prazo de validade serão
consideradas válidas até 60 (sessenta) dias da data de emissão, exceto as
emitidas pela Internet;
b) Todos os documentos de Habilitação deverão ser inseridos no envelope 02;
preferencialmente dispostos ordenadamente e rubricados pelo Licitante;
c) Os documentos de habilitação referente deste Edital, poderão ser substituídos
pelo Certificado de Registro Cadastral, emitido pela Prefeitura Municipal de Ponte
Serrada, desde que, esteja atualizado e com todos os documentos em dia. A
condição de validade do CRC apresentado pelas licitantes está atrelada à
manutenção de sua regularidade junto ao órgão cadastrador. Desta forma, no
decurso do julgamento da fase de habilitação, a Comissão Permanente de
Licitações averiguará a situação cadastral dos licitantes junto ao Cadastro de
Licitantes do Município de Ponte Serrada, inabilitando aqueles cujo CRC estiver
cancelado, suspenso, vencido ou ainda quando a documentação apresentada para
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o competente cadastramento não estiver em plena vigência ou não apresentar os
documentos exigido neste certame;
d) Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados, deverão estar
em nome da licitante com o respectivo número do CNPJ, nas seguintes condições:
- Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz;
- Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.
e) Caso a obrigação venha a ser cumprida pela filial e a vencedora seja a matriz,
ou vice-versa, deverão ser apresentados, na licitação, os documentos de
habilitação de ambas, ressalvados aqueles que, pela própria natureza ou em razão
de centralização de recolhimentos, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.
f) A empresa poderá apresentar os documentos de comprovação de
regularidade fiscal, centralizados junto à matriz desde que apresente documento
que comprove o Reconhecimento da Centralização do Recolhimento expedido
pelo órgão respectivo, ou que conste na certidão a validade para a matriz e para
as filiais;
g) A microempresa e/ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, ainda
que esta apresente alguma restrição;
h) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, é
assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da Administração, para a
regularização dessa documentação, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, conforme previsto no
art. 43, § 1º, da Lei Complementar n.º 123/2006;
i)A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no art. 81 da Lei n.º 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar as
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato,
ou revogar a licitação;
j)O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes com a Documentação de
Habilitação das licitantes que não restarem vencedoras de qualquer item do objeto
desta Licitação, pelo prazo de 10 (dez) dias após a homologação, devendo os
seus responsáveis retirá-los durante esse período, sob pena de inutilização dos
mesmos.
10. SESSÃO DO PREGÃO
Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das
empresas proponentes, o Pregoeiro declarará aberta à sessão do Pregão,
oportunidade em que não mais aceitará novo proponente, dando início ao
recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de
Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.
11. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
a) O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes que contêm a proposta
Financeira avaliando o cumprimento das condições exigidas no edital;
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b) O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço por item e aqueles
que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até
10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para participarem dos lances
verbais;
c) Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas
na cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes,
até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas;
d) Caso duas ou mais propostas comerciais em igualdade de condições ficarem
empatadas, será realizado sorteio pelo Sistema Compras da Betha, em ato
público, para definir a ordem de apresentação dos lances.
e) A Licitante que desistir de sua proposta escrita está sujeita às sanções
administrativas previstas nestas Instruções.
12. DOS LANCES VERBAIS
a) As licitantes classificadas terão a oportunidade para nova disputa, por meio de
lances verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva, com valores
distintos e decrescentes, a partir da proposta financeira classificada de maior valor
e os demais lances, em ordem decrescente de valor, podendo o pregoeiro, definir
no momento, lances mínimos.
b) Para a formulação de lances, poderá ser concedido tempo para o atendimento a
eventuais necessidades de avaliação e de consulta à empresa pelo seu
representante, por meio de telefone ou outros meios disponíveis.
c) Na hipótese em que houver mais de uma proposta igual de menor valor global,
sem que tenha havido oferta de lances verbais, a ordem de classificação dar-se-á
mediante novo sorteio a ser realizado, na mesma sessão pública, pelo Pregoeiro.
d) Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante
desistente às penalidades legais e às sanções administrativas previstas nestas
Instruções;
e) A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro,
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do
último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das
propostas;
f) Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita e o valor estimado para a contratação.
12.1.Das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
a) Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante
microempresa - ME – ou empresa de pequeno porte - EPP - será observado o
disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar n. 123, de 2006;
b) O Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas ME/EPP participantes que
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a
primeira colocada não seja uma ME/EPP
c) As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão
consideradas empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor
classificado terá o direito de apresentar uma última oferta para desempate,
obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no prazo máximo de 5 (cinco)
minutos.
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d) Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior.
e) Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no
referido intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual
das licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima.
f) Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP assumirá a condição de melhor
classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido
a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP
participante, prevalecerá a classificação inicial.
g) Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a
classificação final dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao
fornecedor classificado em primeiro lugar.
h) Havendo eventual empate entre propostas, ou entre proposta e lance, o critério
de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993 e
alterações.
i) Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio em ato público;
j) Aos proponentes vencedores não será necessário o envio de nova proposta
readequando os valores de acordo com os lances, tal readequação será feita
exclusivamente pelo sistema utilizado por esta Prefeitura.
13. DO JULGAMENTO
a) O critério de julgamento será exclusivamente o de MENOR PREÇO POR ITEM
ofertado;
b) Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor,
decidindo motivadamente a respeito.
c) Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.
d) Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital
e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá
ser aceita.
e) A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de
regularização fiscal para a abertura da fase recursal.
f) A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n°
8.666, de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
g) Constatado o atendimento pleno às exigências edilícias, será declarado o
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou
proposta.
h) Se a oferta não for aceitável ou se a Licitante desatender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a verificação da habilitação da Licitante, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
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atenda as Instruções, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela
adjudicado o objeto do certame.
i) Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro poderá negociar
para que seja obtido um melhor preço;
j) Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os
atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada
pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio, e pelos licitantes;
k) Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição
relativamente ao pregão, o Pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados
desclassificados no certame, os envelopes “Documentação de Habilitação”
inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da licitação.
14. IMPUGNAÇÃO E RECURSO ADMINISTRATIVO
a) Até dois dias antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar este edital, mediante manifestação por escrito e dirigida ao Pregoeiro,
protocolada na Prefeitura Municipal de Ponte Serrada, sito à Rua Madre Maria
Theodora, n.264, em seu horário de expediente, das 7h30 às 11h30 e das 13h até
as 17h.
b) Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo
concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
c) O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão,
as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais
licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três)
dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.
d) Não serão admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos
por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para
responder pela Licitante.
e) A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a decadência
do direito de recurso;
f) O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento;
g) O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos
deste órgão e comunicado a todos os licitantes via correio eletrônico. O endereço
de e-mail deverá ser indicado na proposta. A Administração não se responsabiliza
por e-mail informado de forma errônea.
15. ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
a) Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação
ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade
Competente.
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b) Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos
atos procedimentais, a Autoridade Competente homologará a adjudicação e
determinará a contratação, no prazo previsto neste edital.
16. DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DO FORNECIMENTO, DAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DA REVISÃO DE PREÇOS E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
DAS CONDIÇÕES GERAIS DA ATA
a) À(s) licitante(s) classificada(s) em primeiro lugar será assegurado o direito de
preferência ao registro de preço em ata.
b)
A Ata de registro de preços é um documento vinculativo, obrigacional, com
característica de compromisso para eventual e futura contratação, na qual se
registra a(s) licitante(s) classificada(s) e o(s) item(ns) com os respectivo(s)
valor(es) unitário(s).
c)
Homologado o procedimento, será convocada as classificadas, para, dentro
do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da comunicação, assinar a(s)
respectiva(s) Ata(s) de registro de preços, cuja minuta integra este edital, sob pena
de decair do direito ao registro de preços;
d) O prazo para a assinatura da ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde que
ocorra motivo justificado e aceito por este Município;
e) Caso a(s) licitante(s) classificada(s) não assine(m) a(s) respectiva(s) ata(s) de
registro de preços, no prazo de 5 (cinco) dias, a partir da comunicação, ficará(ão)
sujeita(s) à penalidade de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total
estimado para a contratação, obtido mediante a aplicação do valor unitário do(s)
item(ns) sobre a quantidade prevista para os 3 (três) meses de registro;
f) Na hipótese de ocorrência do previsto no subitem anterior, será emitida
notificação de cobrança à(s) licitante(s) classificada(s), que deverá(ão) fazer o
recolhimento do valor da multa aos cofres públicos, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, sob pena de cobrança judicial;
g) Caso ocorra o disposto no item “c” será imediatamente convocada a licitante
classificada em segundo lugar, para a assinatura da Ata de registro de preços,
obedecendo aos mesmos critérios e procedimentos;
h) Ao assinar(em) a(s) ata(s), a(s) licitante(s) classificada(s) passará(ão) à
denominação de detentora(s) da ata, se comprometendo a cumprir(em) todas as
condições a serem praticadas, determinadas neste edital e na proposta
apresentada;
i) O prazo de validade da Ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, a
partir da assinatura da ata, ficando a sua detentora obrigada a manter o seu preço
registrado por igual período.
17. DO FORNECIMENTO
a) A formalização do pedido do serviço dar-se-á por intermédio do instrumento
denominado autorização de fornecimento;
b) O recebimento da autorização de fornecimento obrigará a detentora da ata a
efetuar a prestar o serviço pelo valor registrado;
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c) A empresa vencedora obrigar-se-á a entregar os produtos objeto dessa
licitação, toda vez que solicitada, conforme a necessidade da Secretaria;
d) Após a solicitação, a empresa terá o prazo máximo de 10 (dez) dias para
entrega, a contar da data do envio da Autorização de Fornecimento, expedida pelo
Setor de Compras e Licitações;
e) O(s) quantitativo(s) total(is) expresso(s) no edital é(são) estimado(s) e
representa(m) a(s) previsão(ões) deste município para as compras durante o
período de 12 (doze) meses;
f) Durante o prazo de validade da ata de registro de preços, sua detentora fica
obrigada a fornecer o serviço ofertado, nas quantidades indicadas por este
Município em cada autorização de fornecimento;
g) A existência do preço registrado não obriga este Município a firmar as
contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios,
respeitada a legislação vigente, sendo assegurada à detentora da ata, preferência
em igualdade de condições;
h) No caso de desistência de fornecimento, ocorrerá o cancelamento do registro
da detentora da ata, sujeitando-se esta às sanções administrativas pertinentes.
18. DAS RESPONSABILIDADES DAS DETENTORAS DA ATA
a. Fornecer os serviços nas condições, no preço e no prazo, estipulados na etapa
de lances como vencedor;
b. A Empresa será obrigada a enviar o arquivo da NF para a contabilidade
(compras@ponteserrada.sc.gov.br) de acordo com a autorização de fornecimento
que deverá ser total, em caso de vir a NF em desacordo com a autorização do
setor de compras a mercadoria será devolvida;
c. O não cumprimento do disposto nos incisos anteriores facultará ao Município a
adoção de medidas objetivando possível rescisão contratual, incorrendo a
detentora da ata, conforme o caso, nas sanções administrativas cabíveis;
d. Manter durante o prazo de vigência do contrato, as condições de habilitação e
qualificação que lhe foram exigidas na licitação;
e. Fornecer e arcar com as despesas relativas ao objeto licitado;
f. Entregar os objetos licitados dentro dos prazos estabelecidos no Edital;
g. Realizar manutenção preventiva no maquinário, antes da entrega;
h. Prestar assistência técnica e manutenção (mão de obra e ferramentas), sempre
que solicitado pela Contratante e durante todo o período da contratação, sem
qualquer ônus à Contratante;
i. Prestar garantia de qualidade dos produtos;
j. Manter, durante o prazo de validade do registro, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
k. Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação.
19. DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO
a) Efetuar o registro da licitante classificada em primeiro lugar, firmando a
correspondente ata de registro de preços;
b) Conduzir o procedimento relativo à eventual renegociação do(s) preço(s)
registrado(s);
c) Acompanhar a entrega dos serviços, verificando o cumprimento do(s) prazo(s),
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notificando à detentora da ata quaisquer reclamações ou solicitações havidas;
d) Aplicar as penalidades previstas para o(s) caso(s) de descumprimento do
pactuado nesta licitação;
e) Empenhar os recursos necessários garantindo o pagamento das Notas
Fiscais/Faturas em dia;
f)Publicar o extrato da ata de registro de preços e de seus aditivos, na forma da
legislação vigente.
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
a) Nos termos do artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, pela inexecução total ou parcial
do estabelecido neste edital de Licitação, este Município poderá aplicar às
licitantes e/ou às detentoras da ata, as seguintes penalidades:
1. ADVERTÊNCIA: será aplicada na hipótese de infrações cometidas que
prejudiquem a lisura do processo licitatório ou que correspondam a pequenas
irregularidades verificadas na execução deste instrumento, que venham ou não
causar dano à Administração ou a terceiros;
2. MULTAS: serão aplicadas por infrações que obstaculizem a concretização do
objeto licitado e compreenderão: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia,
limitada a 10% (dez por cento), sobre o valor total do(s) serviço(s) entregue(s) com
atraso, sendo descontada de imediato quando do pagamento da fatura; e 0,5%
(zero vírgula cinco por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento), sobre o valor
do serviço, pelo atraso na substituição ou na regularização daquele entregue em
desacordo com as especificações; e
b) Caso a detentora da ata não efetue a substituição de que trata o item anterior, a
Administração encaminhará, após transcurso do prazo de 20 (vinte) dias contados
do vencimento do prazo estabelecido, notificação de cobrança à detentora da ata,
que deverá fazer o recolhimento aos cofres públicos, no prazo de 2 (dois) dias
úteis, a partir de seu recebimento, sob pena de lançamento em dívida ativa e
execução judicial da cobrança;
c) As multas previstas são cumulativas, ou seja, umas sobre as outras, sendo os
limites incidentes sobre cada uma delas; e
d) Quando o valor da multa extrapolar o limite de 10% (dez por cento) e
constatado o prejuízo ao interesse público, o contratante poderá aplicar à
contratada outras sanções ou até mesmo iniciar o processo de rescisão contratual;
e) A licitante será sancionada com a pena de impedimento de licitar e contratar
com este município e será descredenciada do seu Cadastro de Fornecedores, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de 10% do valor estimado para
a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:
a. Fizer(em) declaração falsa;
b. Deixar (em) de entregar documentação ou apresentar(em) documentação falsa;
c. Ensejar(em) o retardamento da execução do objeto;
d. Não mantiver(em) a proposta;
e. Falhar(em) injustificadamente ou fraudar(em) a execução do contrato;
f. Comportar(em)-se de modo inidôneo ou cometer(em) fraude fiscal;
g. Fornecer(em) os produtos em desconformidade com o especificado;
h. Não substituir(em), no prazo estipulado, os produtos recusados por este
Município; e/ou
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i. Descumprir(em) os prazos e as condições previstas nesta licitação; e
j. Declaração negativa de inidoneidade para licitar ou contratar com a
administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida sua reabilitação perante a Administração, nos termos
do artigo 87, inciso IV da Lei 8.666/1993.
f) Além das penalidades citadas, a(s) licitante(s) e a(s) detentora(s) da ata
ficará(ão) sujeitas, ainda, ao cancelamento de sua(s) inscrição(ões) no Cadastro
de Fornecedores deste município e, no que couber, às demais penalidades
referidas no art. 87 da Lei n. 8.666/1993;
g) Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificada
e aceita pela Administração deste município, a(s) licitante(s) ou a(s) detentora(s)
da ata, conforme o caso, ficará(ão) isentas das penalidades mencionadas;
h) As penalidades poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, nos termos
da lei.
I) Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos em lei, observandose o contraditório e a ampla defesa.
21. DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
a) A inexecução contratual ensejará a rescisão do avençado nesta licitação, nos
termos da Seção V, Capítulo III da Lei n. 8.666/1993, nos seguintes modos:
1.
Por ato unilateral e escrito do contratante, nos casos enumerados nos
incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei n. 8.666/1993;
2.
Amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização de aviso
prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, reduzida a termo no processo,
desde que haja conveniência para o contratante; ou
3. Judicialmente, nos termos da legislação vigente.
b) O descumprimento, por parte da detentora da ata, de suas obrigações legais
e/ou contratuais assegura a este Município o direito de rescindir o contrato a
qualquer tempo, independentemente de aviso, interpelação judicial e/ou
extrajudicial.
c) A rescisão sujeitará a detentora da ata à multa rescisória de 10% (dez por
cento) sobre o saldo atualizado do valor do pedido/autorização de fornecimento,
efetuado e descumprido no momento de rescisão, independentemente de outras
multas aplicadas.
d) Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei,
observando-se o contraditório e a ampla defesa.
22. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1) A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração, sem
prejuízo das sanções previstas: Automaticamente:
a. Por decurso de prazo de vigência;
b. Quando não restarem fornecedores registrados; e
c. Quando o objeto e cláusulas estiverem cumpridas, inclusive seus aditamentos;
A pedido, quando:
d. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência
de casos fortuitos ou de força maior; e
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e. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da
elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.
Por iniciativa da Administração, quando:
f. O fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado;
g. O fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica
exigida no processo licitatório;
h. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;
i. O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de
Preços;
j. O fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os
pedidos decorrentes desta Ata de Registro de Preços; e
k. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.
2) A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados
deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à
Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula Sétima, caso
não aceitas as razões do pedido;
3)A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou
por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos
autos que deram origem ao registro de preços;
4)No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município,
considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação.
23. DA REVISÃO DE PREÇOS
a) A relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da detentora
da ata e a retribuição deste município para a justa remuneração dos fornecimentos
poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
inicial da proposta apresentada.
b) O pedido de revisão dos preços poderá ocorrer a qualquer tempo,
tempestivamente, antes da entrega do produto solicitado.
c) O pedido, devidamente instruído com provas que evidencie a necessidade da
revisão de preço, deverá ser endereçado ao Chefe do Poder Executivo, com
identificação do número da ata de registro de preço.
d) Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como
a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados,
implicarão na revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.
e) Na hipótese da detentora da ata solicitar alteração de preço(s), a mesma terá
que requerer justificadamente, apresentando documento(s) que comprove(m) sua
procedência, tais como: lista de preços de fabricantes, matérias-primas, transporte,
nota fiscal de compras, etc, referentes a data da apresentação da proposta e a
data em que ocorreu o desequilíbrio econômico-financeiro do pactuado.
f) Somente será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do preço registrado
se configurada e comprovada a hipótese prevista no art. 65, inciso II, alínea d, da
Lei n. 8.666/1993.
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g) Não será apreciado o pedido de revisão de preços que não comprovar o
desequilíbrio sofrido.
24.DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
a) Este município pagará à Contratada, mediante a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, com aceite e liquidação pelo responsável, a importância
correspondente ao fornecimento efetuado, entregue de acordo com as condições
estabelecidas no presente edital, e mediante a apresentação das CNDS exigidas
nesta licitação, 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal.
b) Todas as Notas Fiscais/Faturas emitidas pela Contratada deverão conter, em
local de fácil visualização, a indicação do número da ata de registro de preços e o
número da autorização de fornecimento correspondente.
c) A contratada entregará a nota fiscal na prefeitura municipal;
d) A contratada deverá manter seu cadastro de fornecedores atualizados;
e) A Nota Fiscal/Fatura que não estiver de acordo com o estabelecido não será
aprovada por este Município e será devolvida à contratada para as necessárias
correções, oportunidade que será sobrestado o processo de pagamento, até que
sejam corrigidos os problemas apontados.
f) A devolução da Nota Fiscal/Fatura não aprovada por este Município em
hipótese alguma servirá de pretexto para que a licitante suspenda quaisquer
fornecimentos.
g) Serão automaticamente suspensos/sobrestados os pagamentos quando os
produtos estiverem em desconformidade com o solicitado até que se configure a
regularização/substituição dos produtos, bem como das empresas que não
estejam regulares com o fisco.
h) Este Município compromete-se a efetuar o pagamento até 30 (trinta) dias após
cumpridas as condições de pagamento supracitadas.
25.DOS ADITAMENTOS
Para Registro de Preços conforme Decreto Municipal n. 402 de 09/05/2016 não há
previsão de aditamentos.
26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
a) Nenhuma indenização será devida às licitantes por apresentarem
documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente pregão;
b) Recomenda-se às licitantes que estejam no local indicado no preâmbulo deste
edital, para a entrega dos envelopes e Sessão Pública do Pregão com
antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto para protocolo dos
envelopes.
c) É fundamental a presença da licitante ou de seu representante, para o exercício
dos direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.
d) A Prefeitura Municipal de Ponte Serrada reserva-se o direito de filmar e/ou
gravar as Sessões Públicas deste Pregão.
e) Informações verbais prestadas por integrantes da Administração Municipal de
Ponte Serrada não serão consideradas como motivos para impugnações.
f) Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia de início
e incluir-se-á o dia de vencimento, somente iniciando e vencendo nos dias de
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expediente.
g) Os casos omissos neste Edital serão resolvidos à luz das disposições contidas
nas Leis Federais n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e n. 10.520, de 17 de julho de
2002, e, se for o caso, conforme disposições da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa
do Consumidor), Código Civil e legislações pertinentes à material.
h) No interesse da Administração, e sem que caiba às participantes qualquer
reclamação ou indenização, poderá ser: Adiada a abertura da licitação;
i) Alterados os termos do Edital, obedecendo ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei
n. 8.666/93;
i) O foro competente para dirimir possíveis dúvidas e/ou litígios pertinentes ao
objeto da presente licitação é o da Comarca de Ponte Serrada, SC, excluído
qualquer outro.
27. ANEXOS DO EDITAL
Integram este Edital, os seguintes anexos:
a) Anexo I – Itens do Processo e valor máximo;
b) Anexo II- Termo de Credenciamento;
c) Anexo III- Declaração da Lei Orgânica;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração Unificada;
e) Anexo V – Modelo de Declaração de atendimento ao inciso VII do art. 4º da lei
n. 10.520/2002 (*);
f) Anexo VI – Minuta da Ata de Registro de Preços.
Ponte Serrada, SC, 20 de outubro de 2021.

ALCEU ALBERTO WRUBEL
Prefeito Municipal
Este edital foi analisado e aprovado por:
André Luiz Panizzi
OAB/SC: 23.051
Assessor Jurídico
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PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 119/2021
PREGÃO PRESENCIAL N. 119/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
ANEXO II
TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa . . . . . . . , inscrito no CNPJ nº . . . . . . , com sede à . . . . . . , neste ato
representada pelo(s) diretores ou sócios, com qualificação completa (nome, RG,
CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento
de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor (nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere amplos poderes
para junto ao Município de Ponte Serrada, praticar os atos necessários com
relação à licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N. 119/2021,
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO N.119/2021, usando dos recursos, interpôlos, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, transigir,
renunciar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação,
podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais
poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, e em especial, para esta licitação.
Ponte Serrada, 20 de outubro de 2021.

Local, data e assinatura do representante legal
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N. 119/2021
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 119/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
DECLARAÇÃO DA LEI ORGÂNICA
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO
SOCIETÁRIO PROIBIDOS DE CONTRATAR COM O MUNICÍPIO CONFORME
ARTIGO 89 DA LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO
DECLARAÇÃO
……………………………………………….,
inscrita
no
CNPJ
n°
……………………………., sediada na rua …………………….., cidade de Ponte
Serrada/SC,
por
intermédio
de
seu
representante
legal,
o(a)
Sr(a)……………………..., portador(a) da Carteira de Identidade n° …………….. e
do CPF n° ………………………………... DECLARA que não possui em seu quadro
societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de
sociedade de economia mista, parentesco com o Prefeito, o Vice-Prefeito,
Assessores, Secretários e Diretores e as pessoas ligadas a qualquer deles por
matrimônio ou parentesco afim ou consangüíneo, até o segundo grau, ou por
adoção, bem como os Vereadores e as pessoas ligadas a estes por matrimônio ou
parentesco afim ou consangüíneo, ou por adoção, até o primeiro grau, não
poderão contratar com o Município.
Ponte Serrada, 20 de outubro de 2021.

.

___________________________________________
Nome e assinatura do responsável legal
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PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 119/2021
PREGÃO PRESENCIAL N. 119/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
ANEXO IV
A empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ
nº__________________, Inscrição Estadual nº _________________sediada
(endereço completo)_______________________, DECLARA, sob as penas da lei,
para efeitos do Pregão Presencial N.103 conforme segue:
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO
- DECLARA para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes
impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos
termos do artigo 32, parágrafo 2º e artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e suas alterações;
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES
- DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz a partir de 14 anos;
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº
10.520/2002
- DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitação bem como o
cumprimento do PRAZO DE ENTREGA dos itens que foi vencedora, conforme o
exigido no edital, em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002;
DECLARAÇÃO DE IDONIEDADE
- DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada INIDÔNEA
para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do
artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e alterações posteriores, bem como que
comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de
habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica,
técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.
Ponte Serrada, 20 de outubro de 2021.
___________________________________________
nome e assinatura do responsável legal
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 119/2021
PREGÃO PRESENCIAL N. 119/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º
DA LEI Nº 10.520/2002 (*)
Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:
DECLARAÇÃO
Em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, a empresa _________________________________________,
inscrita no CNPJ sob o nº __________________, DECLARA que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação exigidos no PREGÃO PRESENCIAL N.
119/2021 –SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 119/2021.
Ponte Serrada, 20 de outubro de 2021.

__________________________________________
(nome e assinatura do responsável legal)
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 119/2021
PREGÃO PRESENCIAL N. 119/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
ANEXO VI
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.
Aos ............................, na Prefeitura Municipal de Ponte Serrada, nos termos da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D. O. U. de 18 de julho de
2002, e os Decretos nºs 1.344, de 19 de janeiro de 2006 e 1.402, de 02 de agosto
de 2006 e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das
propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS N. 119, RESOLVE registrar os preços auferidos no certame licitatório
ante transcrito, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12
(DOZE) MESES PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES E
FLORES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO
DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, e especificações constantes
Anexo “I” do certame supra transcrito, que passa a fazer parte desta, tendo sido,
os referidos preços, oferecidos pela empresa ................................, situada na
......................, município de ......................., inscrita no CNPJ sob n. ................. e
no Cadastro de Contribuintes Estaduais n. ............................., cuja proposta foi
classificada em 1º lugar para os itens abaixo elencados, com características e
condições de execução individualizadas.
Valor Total Registrado
Fica consignado que o preço registrado na presente ata é válido pelo prazo de 4
(quatro) meses contados da data de sua assinatura.
Os itens que compõe o objeto do presente certame encontram-se listados,
contendo as características e quantidades, através do anexo I do presente;
As características mínimas, bem como as condições de execução e assistência,
quando aplicável, será descrita nos respectivos itens constantes no anexo I, as
quais a licitante vencedora é obrigada a conceder;
A empresa vencedora obrigar-se-á a entregar os itens dessa licitação sem
obrigatoriedade de quantidade mínima, conforme a necessidade da Secretaria
Municipal;
Após a solicitação, a empresa terá o prazo máximo de 10 (dez) dias para entrega,
a contar da data do envio da Autorização de Fornecimento, expedida pelo Setor de
Compras e Licitações;
A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão
administrativa, nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e
posteriores alterações, com as consequências previstas no art. 80 da referida Lei,
sem que caiba à contratada direito a qualquer indenização.
A rescisão contratual poderá ser:
Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
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Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no
processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração.
Pelo atraso injustificado na prestação dos serviços, objeto deste Contrato, sujeitase a contratada às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e
aprovada, será assinada pelas partes.
ALCEU ALBERTO WRUBEL
PREFEITO MUNICIPAL
Analisado e aprovado por:
ANDRÉ LUIZ PANIZZI
Assessor Jurídico
OAB/SC Nº 23.051
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2021 CERCAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES

Publicação Nº 3359319

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 057D7059853B0D575B98EE4F8EFC8451A9685432

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N. 103/2021
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 103/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
O MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA, pessoa jurídica de direito público interno,
situada à Rua Madre Maria Theodora, n. 264, Centro, Ponte Serrada, SC, através
do Prefeito Municipal, Sr. Alceu Alberto Wrubel, no uso de suas atribuições legais,
torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE,
para a formação de REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE PARA 12 (DOZE)
MESES, em conformidade com as normas neste edital contidas e com a Lei n.
10.520, de 17/07/2002, com aplicação subsidiária da Lei n. 8.666, de 21/06/1993,
que regulamentam o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988 e com a
Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, artigos 42 a 46 e Lei Complementar
147/2014.
1. OBJETO
a) A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE
DE 12 (DOZE) MESES PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA
REPARO DE CERCAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PEDRO ANSELMO DE
MARCO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, e
especificações constantes Anexo “I” deste Edital;
b) Os itens que compõe o objeto do presente certame encontram-se listados,
contendo as características e quantidades, através do anexo I do presente;
c) As características mínimas, bem como as condições de execução e assistência,
quando aplicável, será descrita nos respectivos itens constantes no anexo I, as
quais a licitante vencedora é obrigada a conceder;
d) A empresa vencedora obrigar-se-á a entregar os itens dessa licitação sem
obrigatoriedade de quantidade mínima, conforme a necessidade da Secretaria
Municipal;
e) Após a solicitação, a empresa terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para
entrega, a contar da data do envio da Autorização de Fornecimento, expedida pelo
Setor de Compras e Licitações.
2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as
exigências contidas neste Edital e seus anexos.
Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
 Estejam constituídos sob a forma de consórcio;
 Estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da Administração
Pública motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei n. 8.666/93;
 Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
 Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação;
 O disposto no art. 9º da Lei n. 8.666/93 e alterações;
 Estejam em situação irregular perante as Fazendas: União, Federal, Estadual,
INSS, FGTS e Justiça do Trabalho.
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 Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando
trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou ainda, empregado com idade inferior a
16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos.
 Serão observados os dispositivos da Lei Complementar n. 123, de 14 de
dezembro de 2006.
 Não contenha no seu contrato ou estatuto social ou cartão do CNPJ, finalidade
ou objetivo compatível com o objeto deste pregão;
 Não poderá participar da licitação o Prefeito, o Vice-Prefeito, Assessores,
Secretários e Diretores e as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou
parentesco afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, bem como
os Vereadores e as pessoas ligadas a estes por matrimônio ou parentesco afim ou
consanguíneo, ou por adoção, até o primeiro grau, não poderão contratar com o
Município- Artigo 89 da Lei Orgânica.
3. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes
atribuições:
a)- Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b)- Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c)- Abrir as propostas de preços;
d)- Analisar a aceitabilidade das propostas;
e)- Desclassificar propostas indicando os motivos;
f)- Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do
lance de menor preço;
g)- Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h)- Declarar o vencedor;
i)- Receber, examinar e encaminhar os recursos para Assessoria Jurídica, para
decidir sobre a pertinência dos recursos;
j)- Elaborar a ata da sessão;
k)- Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a
contratação;
l)- Convocar o vencedor para assinar o contrato ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido;
m)- Notificar as empresas e abrir processo administrativo para apuração de
irregularidade visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.
4. DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES, DO CREDENCIAMENTO E DA
SESSÃO PÚBLICA
O recebimento dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL e nº 02 –
DOCUMENTAÇÃO, contendo, respectivamente, as propostas de preços e a
documentação de habilitação dos interessados, dar-se-á até às 8 horas e 30
minutos do dia 8 de novembro de 2021, no Setor de Protocolo desta Prefeitura,
situada na Rua Madre Maria Theodora, n. 264, Município de Ponte Serrada,
devendo a proposta e a documentação serem apresentadas em envelopes
distintos, lacrados, contendo na parte externa a seguinte identificação:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 103/2021
PREGÃO PRESENCIAL N. 103/2021
ENVELOPE N. 01 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 103/2021
PREGÃO PRESENCIAL N. 103/2021
ENVELOPE N. 02 – DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL)
5.DO CREDENCIAMENTO
a) No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, cada empresa
licitante far-se-á representar por seu titular, ou pessoa devidamente credenciada e
somente estes poderão atuar na formulação de propostas e na prática dos demais
atos inerentes ao certame.
No ato da Sessão Pública serão efetivadas as devidas comprovações quanto à
existência dos necessários poderes para a representação ou credenciamento
através da apresentação dos documentos, os quais deverão ser entregues ao
Pregoeiro fora dos envelopes, salientamos que os mesmos não serão devolvidos,
em cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original, conforme abaixo:
Sócio e/ou Proprietário:
1) Carteira de Identidade ou documento equivalente;
2) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, conforme o caso;
Representante:
1) Carteira de Identidade ou documento;
2) Procuração ou Carta de Credenciamento, conforme modelo do Anexo II, firmada
pelo representante legal da empresa, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto
ou Contrato Social;
3) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, visando à comprovação da
condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado;
b) As microempresas e empresas de pequeno porte que queiram gozar das
prerrogativas e benefícios concedidos pela Lei Complementar n. 123/2006 deverão
apresentar no momento do credenciamento, Certidão Simplificada, emitida pela
Junta Comercial do Estado sede da empresa proponente de acordo com a
Instrução Normativa DRNC n. 103/2007. As sociedades simples, que não
registrarem seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar Certidão de
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, atestando seu enquadramento nas hipóteses
do artigo 3° da Lei Complementar n.123/2006. A data de emissão desta certidão
não deve ser superior ao prazo de 60 dias a contar da data de realização desta
licitação;
c) Cartão do CNPJ (cadastro nacional de pessoas jurídicas) emitido nos últimos 60
(sessenta) dias;
d)Deverá constar, no contrato social ou no cartão do CNPJ, o ramo de atividade de
empresa de forma específica, em acordo com o objeto desta licitação sob pena de
desclassificação;
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e) A não comprovação de que o interessado ou seu representante possui poderes
específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais,
bem como de oferecer impugnação à outros licitantes, lavrando-se, em ata, o
ocorrido;
f) As certidões e certificados exigidos como condição de habilitação poderão,
também, ser apresentados em documento extraído diretamente da Internet,
ficando, nesse caso, a sua aceitação condicionada à verificação da sua veracidade
pelo Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio, no respectivo site do órgão emissor;
g) Os documentos que necessitarem de autenticação já deverão estar
devidamente fotocopiados e acompanhados do original para autenticação de
servidor da administração;
h) Não será permitida a participação de empresas distintas através de um único
representante;
i) A licitante que não se fizer representar na sessão pública deverá entregar, sob
pena de não aceitação da proposta, DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ao inciso
V do artigo 4. da Lei n. 10.520/2002, com cópia do contrato social autenticado e
cartão do CNPJ, em um terceiro envelope, contendo no anverso os seguintes
dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA
PROCESSO LICITATÓRIO N.103/2021
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.103/2021
ENVELOPE N. 03 – Declaração de que cumpre plenamente as condições de
habilitação.
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL)
ATENÇÃO:
- Os documentos relativos ao Credenciamento deverão ser apresentados ao
Pregoeiro, no momento da licitação, em separado dos envelopes de
documentação e proposta;
- Ficam as empresas cientes de que somente participarão da fase de lances
verbais aquelas que se encontrarem devidamente credenciadas nos termos dos
subitens anteriores;
- As licitantes que decidirem pelo envio dos envelopes, sem que se efetive o
devido credenciamento, somente participarão do certame com o preço constante
no envelope de proposta.
5.1 DA SESSÃO PÚBLICA
A sessão pública terá início às 8 horas e 45 minutos do dia 8 de novembro de
2021, e será realizada na Sala de Licitações da Prefeitura de Ponte Serrada,
situada no mesmo endereço de entrega dos envelopes;
6.DA PROPOSTA COMERCIAL – (dentro do envelope n. 1)
6.1 O Envelope n. 01 – PROPOSTA COMERCIAL deverá conter a proposta
propriamente dita, redigida em português, de forma clara e detalhada, sem
emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas que dificultem o julgamento,
devidamente datada, assinada ao seu final e rubricada nas demais folhas,
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contendo ainda:
a) Razão social e nº do CNPJ/MF
b) Endereço e número de telefone;
c) Identificação deste Pregão;
d) Número do item, descrição do item demonstrando o atendimento aos requisitos
fixados para este no anexo "I" deste Edital, quantidade, unidade de medida, marca,
preço unitário e preço total.
Marca dos itens:
e) Local, data, assinatura e identificação do representante legal da licitante.
6.2 Ainda no envelope da proposta, deverá conter folha anexa contendo:
-Dados bancários da proponente, constando número e nome do banco, número da
agência bancária com dígito verificador e número da conta bancária com dígito
verificador vinculado ao CNPJ do licitante;
- Indicação do nome e qualificação da pessoa que irá assina o contrato;
-Indicação do nome, e-mail e número de telefone celular da pessoa responsável
pelo recebimento dos pedidos;
6.3 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, com duas casas
decimais à direita da vírgula, praticados no último dia previsto para a entrega da
proposta, sem previsão de encargos financeiros ou expectativa inflacionária;
6.4 Nos preços finais deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos,
custos, despesas administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas e
contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais,
que eventualmente incidam sobre o fornecimento dos bens, objeto da presente
Licitação;
6.5 Fica fixado como valor máximo para a proposta, aqueles constantes do Anexo
I do presente certame, em coluna especifica, nos termos do art. 40, X, da Lei n.
8.666/93;
6.6 Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas, custos de
deslocamento, encargos e tributos decorrentes da execução total do objeto desta
licitação;
6.7 Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade da proposta, o
qual será contado a partir da última data prevista para a entrega dos envelopes;
7.ESCLARECIMENTOS
a) Havendo dúvida acerca dos materiais cotados por estarem em desacordo com
o exigido no presente edital, fica facultado a comissão de licitação suspender a
sessão para conferência dos mesmos.
b) O pregoeiro não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo a
indisponibilidade referida, e não tendo sido apresentados os documentos
preconizados, inclusive quanto à forma exigida, a proponente será inabilitada.
c) O pregoeiro, no interesse da administração, poderá relevar omissões
puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não
contrariem a legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação sendo
possível à promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo.
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8. DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO (dentro do envelope
n. 2)
DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Art. 29 Inc. III e VI):
a. Cópia do Contrato Social e Alterações posteriores, ou Cópia da última
Alteração Consolidada (desde que conste o objeto social do contrato) registrados
na Junta Comercial do Estado ou Registro Comercial para empresa individual e no
caso de Sociedade por Ações o Ato Constitutivo acompanhado da Ata da
Assembleia que elegeu a diretoria em exercício. b) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
Nota 1: Caso o licitante tenha apresentado o Contrato Social no credenciamento, o
mesmo fica dispensado do referido documento no envelope de habilitação;
b) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo a Seguridade Social
c) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Estaduais;
d) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Municipais,
relativa ao Município da sede do licitante;
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(CRF do FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais, instituídos por Lei;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho (CNDT ou CPDT-EN), a ser obtida no sitio
www.tst.jus.br/certidao;
g) Certidão de Falência e Concordata – SAJ e E-PROC- com data vigente;
h) Declaração da Lei Orgânica – Anexo III;
i) Declaração Unificada conforme modelo constante do Anexo “IV”;
j) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual (certificado extraído do
site da Receita Estadual ou documento similar onde conste o número da inscrição)
e/ou Municipal (Alvará de Funcionamento ou documento similar onde conste o
número da inscrição) , relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertencente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual);
h) Comprovante obtido junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas - CEIS de que a empresa não está impedida de contratar com a
Administração Pública e Comprovante obtido junto ao Cadastro Nacional de
Empresas Punidas - CNEP de que a empresa não sofreu sanções das quais
decorra restrição ao direito de participar e de contratar com a Administração
Pública, obtidas no site: https://certidoes.cgu.gov.br/ (Certidão negativa correcional
(CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM);
-A data que servirá de referência para verificação da validade dos documentos de
habilitação é aquela marcada para entrega dos envelopes.
-As certidões e certificados exigidos como condição de habilitação poderão,
também, ser apresentados em documento extraído diretamente da Internet,
ficando, nesse caso, a sua aceitação condicionada à verificação da sua veracidade
pelo Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio, no respectivo site do órgão emissor.
-Caso não disponha de acesso à internet para a verificação da veracidade das
certidões, poderá o pregoeiro paralisar os trabalhos até que seja possível a
certificação da veracidade dos documentos.
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-Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados, deverão estar em
nome da licitante com o respectivo número do CNPJ, nas seguintes condições:
Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.
-Caso a obrigação venha a ser cumprida pela filial e a vencedora seja a matriz, ou
vice-versa, deverão ser apresentados, na licitação, os documentos de habilitação
de ambas, ressalvados aqueles que, pela própria natureza ou em razão de
centralização de recolhimentos, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.
-A empresa poderá apresentar os documentos de comprovação de regularidade
fiscal, centralizados junto à matriz desde que apresente documento que comprove
o Reconhecimento da Centralização do Recolhimento expedido pelo órgão
respectivo, ou que conste na certidão a validade para a matriz e para as filiais.
-As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação relativa à regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição na comprovação da regularidade fiscal, conforme artigo 43 da Lei
Complementar n. 123/2006.
-Os documentos de habilitação deste Edital, poderão ser substituídos pelo
Certificado de Registro Cadastral, emitido pela Prefeitura Municipal de Ponte
Serrada, desde que, esteja atualizado e com todos os documentos em dia. A
condição de validade do CRC apresentado pelas licitantes está atrelada à
manutenção de sua regularidade junto ao órgão cadastrador. Desta forma, no
decurso do julgamento da fase de habilitação, a Comissão Permanente de
Licitações averiguará a situação cadastral dos licitantes junto ao Cadastro de
Licitantes do Município de Ponte Serrada, inabilitando aqueles cujo CRC estiver
cancelado, suspenso, vencido ou ainda quando a documentação apresentada para
o competente cadastramento não estiver em plena vigência ou não apresentar os
documentos exigido neste certame;
-Todos os documentos de Habilitação deverão ser inseridos no envelope 02
dispostos de forma ordenada e rubricados pelo Licitante.
9. NOTAS:
a) As certidões negativas que não possuírem prazo de validade serão
consideradas válidas até 60 (sessenta) dias da data de emissão, exceto as
emitidas pela Internet;
b) Todos os documentos de Habilitação deverão ser inseridos no envelope 02;
preferencialmente dispostos ordenadamente e rubricados pelo Licitante;
c) Os documentos de habilitação referente deste Edital, poderão ser substituídos
pelo Certificado de Registro Cadastral, emitido pela Prefeitura Municipal de Ponte
Serrada, desde que, esteja atualizado e com todos os documentos em dia. A
condição de validade do CRC apresentado pelas licitantes está atrelada à
manutenção de sua regularidade junto ao órgão cadastrador. Desta forma, no
decurso do julgamento da fase de habilitação, a Comissão Permanente de
Licitações averiguará a situação cadastral dos licitantes junto ao Cadastro de
Licitantes do Município de Ponte Serrada, inabilitando aqueles cujo CRC estiver
cancelado, suspenso, vencido ou ainda quando a documentação apresentada para
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o competente cadastramento não estiver em plena vigência ou não apresentar os
documentos exigido neste certame;
d) Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados, deverão estar
em nome da licitante com o respectivo número do CNPJ, nas seguintes condições:
- Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz;
- Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.
e) Caso a obrigação venha a ser cumprida pela filial e a vencedora seja a matriz,
ou vice-versa, deverão ser apresentados, na licitação, os documentos de
habilitação de ambas, ressalvados aqueles que, pela própria natureza ou em razão
de centralização de recolhimentos, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.
f) A empresa poderá apresentar os documentos de comprovação de
regularidade fiscal, centralizados junto à matriz desde que apresente documento
que comprove o Reconhecimento da Centralização do Recolhimento expedido
pelo órgão respectivo, ou que conste na certidão a validade para a matriz e para
as filiais;
g) A microempresa e/ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, ainda
que esta apresente alguma restrição;
h) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, é
assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da Administração, para a
regularização dessa documentação, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, conforme previsto no
art. 43, § 1º, da Lei Complementar n.º 123/2006;
i)A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no art. 81 da Lei n.º 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar as
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato,
ou revogar a licitação;
j)O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes com a Documentação de
Habilitação das licitantes que não restarem vencedoras de qualquer item do objeto
desta Licitação, pelo prazo de 10 (dez) dias após a homologação, devendo os
seus responsáveis retirá-los durante esse período, sob pena de inutilização dos
mesmos.
10. SESSÃO DO PREGÃO
Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das
empresas proponentes, o Pregoeiro declarará aberta à sessão do Pregão,
oportunidade em que não mais aceitará novo proponente, dando início ao
recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de
Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.
11. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
a) O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes que contêm a proposta
Financeira avaliando o cumprimento das condições exigidas no edital;
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b) O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço por item e aqueles
que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até
10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para participarem dos lances
verbais;
c) Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas
na cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes,
até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas;
d) Caso duas ou mais propostas comerciais em igualdade de condições ficarem
empatadas, será realizado sorteio pelo Sistema Compras da Betha, em ato
público, para definir a ordem de apresentação dos lances.
e) A Licitante que desistir de sua proposta escrita está sujeita às sanções
administrativas previstas nestas Instruções.
12. DOS LANCES VERBAIS
a) As licitantes classificadas terão a oportunidade para nova disputa, por meio de
lances verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva, com valores
distintos e decrescentes, a partir da proposta financeira classificada de maior valor
e os demais lances, em ordem decrescente de valor, podendo o pregoeiro, definir
no momento, lances mínimos.
b) Para a formulação de lances, poderá ser concedido tempo para o atendimento a
eventuais necessidades de avaliação e de consulta à empresa pelo seu
representante, por meio de telefone ou outros meios disponíveis.
c) Na hipótese em que houver mais de uma proposta igual de menor valor global,
sem que tenha havido oferta de lances verbais, a ordem de classificação dar-se-á
mediante novo sorteio a ser realizado, na mesma sessão pública, pelo Pregoeiro.
d) Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante
desistente às penalidades legais e às sanções administrativas previstas nestas
Instruções;
e) A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro,
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do
último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das
propostas;
f) Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita e o valor estimado para a contratação.
12.1.Das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
a) Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante
microempresa - ME – ou empresa de pequeno porte - EPP - será observado o
disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar n. 123, de 2006;
b) O Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas ME/EPP participantes que
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a
primeira colocada não seja uma ME/EPP
c) As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão
consideradas empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor
classificado terá o direito de apresentar uma última oferta para desempate,
obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no prazo máximo de 5 (cinco)
minutos.
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d) Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior.
e) Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no
referido intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual
das licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima.
f) Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP assumirá a condição de melhor
classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido
a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP
participante, prevalecerá a classificação inicial.
g) Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a
classificação final dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao
fornecedor classificado em primeiro lugar.
h) Havendo eventual empate entre propostas, ou entre proposta e lance, o critério
de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993 e
alterações.
i) Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio em ato público;
j) Aos proponentes vencedores não será necessário o envio de nova proposta
readequando os valores de acordo com os lances, tal readequação será feita
exclusivamente pelo sistema utilizado por esta Prefeitura.
13. DO JULGAMENTO
a) O critério de julgamento será exclusivamente o de MENOR PREÇO POR LOTE
ofertado;
b) Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor,
decidindo motivadamente a respeito.
c) Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.
d) Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital
e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá
ser aceita.
e) A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de
regularização fiscal para a abertura da fase recursal.
f) A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n°
8.666, de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
g) Constatado o atendimento pleno às exigências edilícias, será declarado o
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou
proposta.
h) Se a oferta não for aceitável ou se a Licitante desatender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a verificação da habilitação da Licitante, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
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atenda as Instruções, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela
adjudicado o objeto do certame.
i) Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro poderá negociar
para que seja obtido um melhor preço;
j) Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os
atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada
pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio, e pelos licitantes;
k) Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição
relativamente ao pregão, o Pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados
desclassificados no certame, os envelopes “Documentação de Habilitação”
inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da licitação.
14. IMPUGNAÇÃO E RECURSO ADMINISTRATIVO
a) Até dois dias antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar este edital, mediante manifestação por escrito e dirigida ao Pregoeiro,
protocolada na Prefeitura Municipal de Ponte Serrada, sito à Rua Madre Maria
Theodora, n.264, em seu horário de expediente, das 7h30 às 11h30 e das 13h até
as 17h.
b) Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo
concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
c) O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão,
as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais
licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três)
dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.
d) Não serão admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos
por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para
responder pela Licitante.
e) A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a decadência
do direito de recurso;
f) O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento;
g) O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos
deste órgão e comunicado a todos os licitantes via correio eletrônico. O endereço
de e-mail deverá ser indicado na proposta. A Administração não se responsabiliza
por e-mail informado de forma errônea.
15. ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
a) Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação
ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade
Competente.
Município de Ponte Serrada: 49-3435-6014 e 3435-6021 – Rua : Madre Maria Theodora, n.
264, centro, e-mail: licitacao@ponteserrada.sc.gov.br e licitacaoponteserrada@gmail.com

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 1560

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
b) Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos
atos procedimentais, a Autoridade Competente homologará a adjudicação e
determinará a contratação, no prazo previsto neste edital.
16. DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DO FORNECIMENTO, DAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DA REVISÃO DE PREÇOS E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
DAS CONDIÇÕES GERAIS DA ATA
a) À(s) licitante(s) classificada(s) em primeiro lugar será assegurado o direito de
preferência ao registro de preço em ata.
b)
A Ata de registro de preços é um documento vinculativo, obrigacional, com
característica de compromisso para eventual e futura contratação, na qual se
registra a(s) licitante(s) classificada(s) e o(s) item(ns) com os respectivo(s)
valor(es) unitário(s).
c)
Homologado o procedimento, será convocada as classificadas, para, dentro
do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da comunicação, assinar a(s)
respectiva(s) Ata(s) de registro de preços, cuja minuta integra este edital, sob pena
de decair do direito ao registro de preços;
d) O prazo para a assinatura da ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde que
ocorra motivo justificado e aceito por este Município;
e) Caso a(s) licitante(s) classificada(s) não assine(m) a(s) respectiva(s) ata(s) de
registro de preços, no prazo de 5 (cinco) dias, a partir da comunicação, ficará(ão)
sujeita(s) à penalidade de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total
estimado para a contratação, obtido mediante a aplicação do valor unitário do(s)
item(ns) sobre a quantidade prevista para os 3 (três) meses de registro;
f) Na hipótese de ocorrência do previsto no subitem anterior, será emitida
notificação de cobrança à(s) licitante(s) classificada(s), que deverá(ão) fazer o
recolhimento do valor da multa aos cofres públicos, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, sob pena de cobrança judicial;
g) Caso ocorra o disposto no item “c” será imediatamente convocada a licitante
classificada em segundo lugar, para a assinatura da Ata de registro de preços,
obedecendo aos mesmos critérios e procedimentos;
h) Ao assinar(em) a(s) ata(s), a(s) licitante(s) classificada(s) passará(ão) à
denominação de detentora(s) da ata, se comprometendo a cumprir(em) todas as
condições a serem praticadas, determinadas neste edital e na proposta
apresentada;
i) O prazo de validade da Ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, a
partir da assinatura da ata, ficando a sua detentora obrigada a manter o seu preço
registrado por igual período.
17. DO FORNECIMENTO
a) A formalização do pedido do serviço dar-se-á por intermédio do instrumento
denominado autorização de fornecimento;
b) O recebimento da autorização de fornecimento obrigará a detentora da ata a
efetuar a prestar o serviço pelo valor registrado;
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c) A empresa vencedora obrigar-se-á a entregar os produtos objeto dessa
licitação, toda vez que solicitada, conforme a necessidade da Secretaria;
d) Após a solicitação, a empresa terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para
entrega, a contar da data do envio da Autorização de Fornecimento, expedida pelo
Setor de Compras e Licitações;
e) O(s) quantitativo(s) total(is) expresso(s) no edital é(são) estimado(s) e
representa(m) a(s) previsão(ões) deste município para as compras durante o
período de 12 (doze) meses;
f) Durante o prazo de validade da ata de registro de preços, sua detentora fica
obrigada a fornecer o serviço ofertado, nas quantidades indicadas por este
Município em cada autorização de fornecimento;
g) A existência do preço registrado não obriga este Município a firmar as
contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios,
respeitada a legislação vigente, sendo assegurada à detentora da ata, preferência
em igualdade de condições;
h) No caso de desistência de fornecimento, ocorrerá o cancelamento do registro
da detentora da ata, sujeitando-se esta às sanções administrativas pertinentes.
18. DAS RESPONSABILIDADES DAS DETENTORAS DA ATA
a. Fornecer os serviços nas condições, no preço e no prazo, estipulados na etapa
de lances como vencedor;
b. A Empresa será obrigada a enviar o arquivo da NF para a contabilidade
(compras@ponteserrada.sc.gov.br) de acordo com a autorização de fornecimento
que deverá ser total, em caso de vir a NF em desacordo com a autorização do
setor de compras a mercadoria será devolvida;
c. O não cumprimento do disposto nos incisos anteriores facultará ao Município a
adoção de medidas objetivando possível rescisão contratual, incorrendo a
detentora da ata, conforme o caso, nas sanções administrativas cabíveis;
d. Manter durante o prazo de vigência do contrato, as condições de habilitação e
qualificação que lhe foram exigidas na licitação;
e. Fornecer e arcar com as despesas relativas ao objeto licitado;
f. Entregar os objetos licitados dentro dos prazos estabelecidos no Edital;
g. Realizar manutenção preventiva no maquinário, antes da entrega;
h. Prestar assistência técnica e manutenção (mão de obra e ferramentas), sempre
que solicitado pela Contratante e durante todo o período da contratação, sem
qualquer ônus à Contratante;
i. Prestar garantia de qualidade dos produtos;
j. Manter, durante o prazo de validade do registro, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
k. Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação.
19. DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO
a) Efetuar o registro da licitante classificada em primeiro lugar, firmando a
correspondente ata de registro de preços;
b) Conduzir o procedimento relativo à eventual renegociação do(s) preço(s)
registrado(s);
c) Acompanhar a entrega dos serviços, verificando o cumprimento do(s) prazo(s),
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notificando à detentora da ata quaisquer reclamações ou solicitações havidas;
d) Aplicar as penalidades previstas para o(s) caso(s) de descumprimento do
pactuado nesta licitação;
e) Empenhar os recursos necessários garantindo o pagamento das Notas
Fiscais/Faturas em dia;
f)Publicar o extrato da ata de registro de preços e de seus aditivos, na forma da
legislação vigente.
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
a) Nos termos do artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, pela inexecução total ou parcial
do estabelecido neste edital de Licitação, este Município poderá aplicar às
licitantes e/ou às detentoras da ata, as seguintes penalidades:
1. ADVERTÊNCIA: será aplicada na hipótese de infrações cometidas que
prejudiquem a lisura do processo licitatório ou que correspondam a pequenas
irregularidades verificadas na execução deste instrumento, que venham ou não
causar dano à Administração ou a terceiros;
2. MULTAS: serão aplicadas por infrações que obstaculizem a concretização do
objeto licitado e compreenderão: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia,
limitada a 10% (dez por cento), sobre o valor total do(s) serviço(s) entregue(s) com
atraso, sendo descontada de imediato quando do pagamento da fatura; e 0,5%
(zero vírgula cinco por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento), sobre o valor
do serviço, pelo atraso na substituição ou na regularização daquele entregue em
desacordo com as especificações; e
b) Caso a detentora da ata não efetue a substituição de que trata o item anterior, a
Administração encaminhará, após transcurso do prazo de 20 (vinte) dias contados
do vencimento do prazo estabelecido, notificação de cobrança à detentora da ata,
que deverá fazer o recolhimento aos cofres públicos, no prazo de 2 (dois) dias
úteis, a partir de seu recebimento, sob pena de lançamento em dívida ativa e
execução judicial da cobrança;
c) As multas previstas são cumulativas, ou seja, umas sobre as outras, sendo os
limites incidentes sobre cada uma delas; e
d) Quando o valor da multa extrapolar o limite de 10% (dez por cento) e
constatado o prejuízo ao interesse público, o contratante poderá aplicar à
contratada outras sanções ou até mesmo iniciar o processo de rescisão contratual;
e) A licitante será sancionada com a pena de impedimento de licitar e contratar
com este município e será descredenciada do seu Cadastro de Fornecedores, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de 10% do valor estimado para
a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:
a. Fizer(em) declaração falsa;
b. Deixar (em) de entregar documentação ou apresentar(em) documentação falsa;
c. Ensejar(em) o retardamento da execução do objeto;
d. Não mantiver(em) a proposta;
e. Falhar(em) injustificadamente ou fraudar(em) a execução do contrato;
f. Comportar(em)-se de modo inidôneo ou cometer(em) fraude fiscal;
g. Fornecer(em) os produtos em desconformidade com o especificado;
h. Não substituir(em), no prazo estipulado, os produtos recusados por este
Município; e/ou
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i. Descumprir(em) os prazos e as condições previstas nesta licitação; e
j. Declaração negativa de inidoneidade para licitar ou contratar com a
administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida sua reabilitação perante a Administração, nos termos
do artigo 87, inciso IV da Lei 8.666/1993.
f) Além das penalidades citadas, a(s) licitante(s) e a(s) detentora(s) da ata
ficará(ão) sujeitas, ainda, ao cancelamento de sua(s) inscrição(ões) no Cadastro
de Fornecedores deste município e, no que couber, às demais penalidades
referidas no art. 87 da Lei n. 8.666/1993;
g) Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificada
e aceita pela Administração deste município, a(s) licitante(s) ou a(s) detentora(s)
da ata, conforme o caso, ficará(ão) isentas das penalidades mencionadas;
h) As penalidades poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, nos termos
da lei.
I) Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos em lei, observandose o contraditório e a ampla defesa.
21. DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
a) A inexecução contratual ensejará a rescisão do avençado nesta licitação, nos
termos da Seção V, Capítulo III da Lei n. 8.666/1993, nos seguintes modos:
1.
Por ato unilateral e escrito do contratante, nos casos enumerados nos
incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei n. 8.666/1993;
2.
Amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização de aviso
prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, reduzida a termo no processo,
desde que haja conveniência para o contratante; ou
3. Judicialmente, nos termos da legislação vigente.
b) O descumprimento, por parte da detentora da ata, de suas obrigações legais
e/ou contratuais assegura a este Município o direito de rescindir o contrato a
qualquer tempo, independentemente de aviso, interpelação judicial e/ou
extrajudicial.
c) A rescisão, sujeitará a detentora da ata à multa rescisória de 10% (dez por
cento) sobre o saldo atualizado do valor do pedido/autorização de fornecimento,
efetuado e descumprido no momento de rescisão, independentemente de outras
multas aplicadas.
d) Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei,
observando-se o contraditório e a ampla defesa.
22. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1) A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração, sem
prejuízo das sanções previstas: Automaticamente:
a. Por decurso de prazo de vigência;
b. Quando não restarem fornecedores registrados; e
c. Quando o objeto e cláusulas estiverem cumpridas, inclusive seus aditamentos;
A pedido, quando:
d. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência
de casos fortuitos ou de força maior; e
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e. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da
elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.
Por iniciativa da Administração, quando:
f. O fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado;
g. O fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica
exigida no processo licitatório;
h. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;
i. O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de
Preços;
j. O fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os
pedidos decorrentes desta Ata de Registro de Preços; e
k. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.
2) A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados
deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à
Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula Sétima, caso
não aceitas as razões do pedido;
3)A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou
por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos
autos que deram origem ao registro de preços;
4)No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município,
considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação.
23. DA REVISÃO DE PREÇOS
a) A relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da detentora
da ata e a retribuição deste município para a justa remuneração dos fornecimentos
poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
inicial da proposta apresentada.
b) O pedido de revisão dos preços poderá ocorrer a qualquer tempo,
tempestivamente, antes da entrega do produto solicitado.
c) O pedido, devidamente instruído com provas que evidencie a necessidade da
revisão de preço, deverá ser endereçado ao Chefe do Poder Executivo, com
identificação do número da ata de registro de preço.
d) Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como
a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados,
implicarão na revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.
e) Na hipótese da detentora da ata solicitar alteração de preço(s), a mesma terá
que requerer justificadamente, apresentando documento(s) que comprove(m) sua
procedência, tais como: lista de preços de fabricantes, matérias-primas, transporte,
nota fiscal de compras, etc, referentes a data da apresentação da proposta e a
data em que ocorreu o desequilíbrio econômico-financeiro do pactuado.
f) Somente será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do preço registrado
se configurada e comprovada a hipótese prevista no art. 65, inciso II, alínea d, da
Lei n. 8.666/1993.
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g) Não será apreciado o pedido de revisão de preços que não comprovar o
desequilíbrio sofrido.
24.DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
a) Este município pagará à Contratada, mediante a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, com aceite e liquidação pelo responsável, a importância
correspondente ao fornecimento efetuado, entregue de acordo com as condições
estabelecidas no presente edital, e mediante a apresentação das CNDS exigidas
nesta licitação, 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal.
b) Todas as Notas Fiscais/Faturas emitidas pela Contratada deverão conter, em
local de fácil visualização, a indicação do número da ata de registro de preços e o
número da autorização de fornecimento correspondente.
c) A contratada entregará a nota fiscal na prefeitura municipal;
d) A contratada deverá manter seu cadastro de fornecedores atualizados;
e) A Nota Fiscal/Fatura que não estiver de acordo com o estabelecido não será
aprovada por este Município e será devolvida à contratada para as necessárias
correções, oportunidade que será sobrestado o processo de pagamento, até que
sejam corrigidos os problemas apontados.
f) A devolução da Nota Fiscal/Fatura não aprovada por este Município em
hipótese alguma servirá de pretexto para que a licitante suspenda quaisquer
fornecimentos.
g) Serão automaticamente suspensos/sobrestados os pagamentos quando os
produtos estiverem em desconformidade com o solicitado até que se configure a
regularização/substituição dos produtos, bem como das empresas que não
estejam regulares com o fisco.
h) Este Município compromete-se a efetuar o pagamento até 30 (trinta) dias após
cumpridas as condições de pagamento supracitadas.
25.DOS ADITAMENTOS
Para Registro de Preços conforme Decreto Municipal n. 402 de 09/05/2016 não há
previsão de aditamentos.
26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
a) Nenhuma indenização será devida às licitantes por apresentarem
documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente pregão;
b) Recomenda-se às licitantes que estejam no local indicado no preâmbulo deste
edital, para a entrega dos envelopes e Sessão Pública do Pregão com
antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto para protocolo dos
envelopes.
c) É fundamental a presença da licitante ou de seu representante, para o exercício
dos direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.
d) A Prefeitura Municipal de Ponte Serrada reserva-se o direito de filmar e/ou
gravar as Sessões Públicas deste Pregão.
e) Informações verbais prestadas por integrantes da Administração Municipal de
Ponte Serrada não serão consideradas como motivos para impugnações.
f) Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia de início
e incluir-se-á o dia de vencimento, somente iniciando e vencendo nos dias de
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expediente.
g) Os casos omissos neste Edital serão resolvidos à luz das disposições contidas
nas Leis Federais n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e n. 10.520, de 17 de julho de
2002, e, se for o caso, conforme disposições da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa
do Consumidor), Código Civil e legislações pertinentes à material.
h) No interesse da Administração, e sem que caiba às participantes qualquer
reclamação ou indenização, poderá ser: Adiada a abertura da licitação;
i) Alterados os termos do Edital, obedecendo ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei
n. 8.666/93;
i) O foro competente para dirimir possíveis dúvidas e/ou litígios pertinentes ao
objeto da presente licitação é o da Comarca de Ponte Serrada, SC, excluído
qualquer outro.
27. ANEXOS DO EDITAL
Integram este Edital, os seguintes anexos:
a) Anexo I – Itens do Processo e valor máximo;
b) Anexo II- Termo de Credenciamento;
c) Anexo III- Declaração da Lei Orgânica;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração Unificada;
e) Anexo V – Modelo de Declaração de atendimento ao inciso VII do art. 4º da lei
n. 10.520/2002 (*);
f) Anexo VI – Minuta da Ata de Registro de Preços.
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Assessor Jurídico
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PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 103/2021
PREGÃO PRESENCIAL N. 103/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
ANEXO II
TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa . . . . . . . , inscrito no CNPJ nº . . . . . . , com sede à . . . . . . , neste ato
representada pelo(s) diretores ou sócios, com qualificação completa (nome, RG,
CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento
de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor (nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere amplos poderes
para junto ao Município de Ponte Serrada, praticar os atos necessários com
relação à licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N. 103/2021,
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO N.103/2021, usando dos recursos, interpôlos, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, transigir,
renunciar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação,
podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais
poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, e em especial, para esta licitação.
Ponte Serrada, 13 de outubro de 2021.

Local, data e assinatura do representante legal
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PROCESSO LICITATÓRIO N. 103/2021
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 103/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
DECLARAÇÃO DA LEI ORGÂNICA
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO
SOCIETÁRIO PROIBIDOS DE CONTRATAR COM O MUNICÍPIO CONFORME
ARTIGO 89 DA LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO
DECLARAÇÃO
……………………………………………….,
inscrita
no
CNPJ
n°
……………………………., sediada na rua …………………….., cidade de Ponte
Serrada/SC,
por
intermédio
de
seu
representante
legal,
o(a)
Sr(a)……………………..., portador(a) da Carteira de Identidade n° …………….. e
do CPF n° ………………………………... DECLARA que não possui em seu quadro
societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de
sociedade de economia mista, parentesco com o Prefeito, o Vice-Prefeito,
Assessores, Secretários e Diretores e as pessoas ligadas a qualquer deles por
matrimônio ou parentesco afim ou consangüíneo, até o segundo grau, ou por
adoção, bem como os Vereadores e as pessoas ligadas a estes por matrimônio ou
parentesco afim ou consangüíneo, ou por adoção, até o primeiro grau, não
poderão contratar com o Município.
Ponte Serrada, 20 de outubro de 2021.

.

___________________________________________
Nome e assinatura do responsável legal

Município de Ponte Serrada: 49-3435-6014 e 3435-6021 – Rua : Madre Maria Theodora, n.
264, centro, e-mail: licitacao@ponteserrada.sc.gov.br e licitacaoponteserrada@gmail.com

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 1569

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 103/2021
PREGÃO PRESENCIAL N. 103/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
ANEXO IV
A empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ
nº__________________, Inscrição Estadual nº _________________sediada
(endereço completo)_______________________, DECLARA, sob as penas da lei,
para efeitos do Pregão Presencial N.103 conforme segue:
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO
- DECLARA para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes
impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos
termos do artigo 32, parágrafo 2º e artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e suas alterações;
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES
- DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz a partir de 14 anos;
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº
10.520/2002
- DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitação bem como o
cumprimento do PRAZO DE ENTREGA dos itens que foi vencedora, conforme o
exigido no edital, em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002;
DECLARAÇÃO DE IDONIEDADE
- DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada INIDÔNEA
para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do
artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e alterações posteriores, bem como que
comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de
habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica,
técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.
Ponte Serrada, 20 de outubro de 2021.
___________________________________________
nome e assinatura do responsável legal
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PREGÃO PRESENCIAL N. 103/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º
DA LEI Nº 10.520/2002 (*)
Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:
DECLARAÇÃO
Em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, a empresa _________________________________________,
inscrita no CNPJ sob o nº __________________, DECLARA que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação exigidos no PREGÃO PRESENCIAL N.
103/2021 –SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 103/2021.
Ponte Serrada, 13 de outubro de 2021.

__________________________________________
(nome e assinatura do responsável legal)
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ANEXO VI
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.
Aos ............................, na Prefeitura Municipal de Ponte Serrada, nos termos da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D. O. U. de 18 de julho de
2002, e os Decretos nºs 1.344, de 19 de janeiro de 2006 e 1.402, de 02 de agosto
de 2006 e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das
propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS N. 103, RESOLVE registrar os preços auferidos no certame licitatório
ante transcrito, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12
(DOZE) MESES PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA REPARO DE
CERCAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PEDRO ANSELMO DE MARCO,
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA....., conforme
consta no anexo I do certame supra transcrito, que passa a fazer parte desta,
tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa ................................,
situada na ......................, município de ......................., inscrita no CNPJ sob n.
................. e no Cadastro de Contribuintes Estaduais n. ............................., cuja
proposta foi classificada em 1º lugar para os itens abaixo elencados, com
características e condições de execução individualizadas.
Valor Total Registrado
Fica consignado que o preço registrado na presente ata é válido pelo prazo de 4
(quatro) meses contados da data de sua assinatura.
Os itens que compõe o objeto do presente certame encontram-se listados,
contendo as características e quantidades, através do anexo I do presente;
As características mínimas, bem como as condições de execução e assistência,
quando aplicável, será descrita nos respectivos itens constantes no anexo I, as
quais a licitante vencedora é obrigada a conceder;
A empresa vencedora obrigar-se-á a entregar os itens dessa licitação sem
obrigatoriedade de quantidade mínima, conforme a necessidade da Secretaria
Municipal;
Após a solicitação, a empresa terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para
entrega, a contar da data do envio da Autorização de Fornecimento, expedida pelo
Setor de Compras e Licitações;
A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão
administrativa, nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e
posteriores alterações, com as consequências previstas no art. 80 da referida Lei,
sem que caiba à contratada direito a qualquer indenização.
A rescisão contratual poderá ser:
Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
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Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no
processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração.
Pelo atraso injustificado na prestação dos serviços, objeto deste Contrato, sujeitase a contratada às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e
aprovada, será assinada pelas partes.
ALCEU ALBERTO WRUBEL
PREFEITO MUNICIPAL
Analisado e aprovado por:
ANDRÉ LUIZ PANIZZI
Assessor Jurídico
OAB/SC Nº 23.051
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/2021 MUDAS DE ARVORES E FLORES

Publicação Nº 3359314

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6909E0F0D8230925D585C72CE45E26256AC79244

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N. 119/2021
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 119/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
O MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA, pessoa jurídica de direito público interno,
situada à Rua Madre Maria Theodora, n. 264, Centro, Ponte Serrada, SC, através
do Prefeito Municipal, Sr. Alceu Alberto Wrubel, no uso de suas atribuições legais,
torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para
a formação de REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE PARA 12 (DOZE)
MESES, em conformidade com as normas neste edital contidas e com a Lei n.
10.520, de 17/07/2002, com aplicação subsidiária da Lei n. 8.666, de 21/06/1993,
que regulamentam o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988 e com a
Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, artigos 42 a 46 e Lei Complementar
147/2014.
1. OBJETO
a) A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE
DE 12 (DOZE) MESES PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO DE MUDAS DE
ÁRVORES E FLORES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME
SOLICITAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, e
especificações constantes Anexo “I” deste Edital;
b) Os itens que compõe o objeto do presente certame encontram-se listados,
contendo as características e quantidades, através do anexo I do presente;
c) As características mínimas, bem como as condições de execução e assistência,
quando aplicável, será descrita nos respectivos itens constantes no anexo I, as
quais a licitante vencedora é obrigada a conceder;
d) A empresa vencedora obrigar-se-á a entregar os itens dessa licitação sem
obrigatoriedade de quantidade mínima, conforme a necessidade da Secretaria
Municipal;
e) Após a solicitação, a empresa terá o prazo máximo de 10 (dez) dias para
entrega, a contar da data do envio da Autorização de Fornecimento, expedida pelo
Setor de Compras e Licitações.
2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as
exigências contidas neste Edital e seus anexos.
Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
 Estejam constituídos sob a forma de consórcio;
 Estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da Administração
Pública motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei n. 8.666/93;
 Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
 Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação;
 O disposto no art. 9º da Lei n. 8.666/93 e alterações;
 Estejam em situação irregular perante as Fazendas: União, Federal, Estadual,
INSS, FGTS e Justiça do Trabalho.
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 Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando
trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou ainda, empregado com idade inferior a
16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos.
 Serão observados os dispositivos da Lei Complementar n. 123, de 14 de
dezembro de 2006.
 Não contenha no seu contrato ou estatuto social ou cartão do CNPJ, finalidade
ou objetivo compatível com o objeto deste pregão;
 Não poderá participar da licitação o Prefeito, o Vice-Prefeito, Assessores,
Secretários e Diretores e as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou
parentesco afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, bem como
os Vereadores e as pessoas ligadas a estes por matrimônio ou parentesco afim ou
consanguíneo, ou por adoção, até o primeiro grau, não poderão contratar com o
Município- Artigo 89 da Lei Orgânica.
3. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes
atribuições:
a)- Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b)- Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c)- Abrir as propostas de preços;
d)- Analisar a aceitabilidade das propostas;
e)- Desclassificar propostas indicando os motivos;
f)- Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do
lance de menor preço;
g)- Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h)- Declarar o vencedor;
i)- Receber, examinar e encaminhar os recursos para Assessoria Jurídica, para
decidir sobre a pertinência dos recursos;
j)- Elaborar a ata da sessão;
k)- Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a
contratação;
l)- Convocar o vencedor para assinar o contrato ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido;
m)- Notificar as empresas e abrir processo administrativo para apuração de
irregularidade visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.
4. DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES, DO CREDENCIAMENTO E DA
SESSÃO PÚBLICA
O recebimento dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL e nº 02 –
DOCUMENTAÇÃO, contendo, respectivamente, as propostas de preços e a
documentação de habilitação dos interessados, dar-se-á até às 8 horas e 30
minutos do dia 4 de novembro de 2021, no Setor de Protocolo desta Prefeitura,
situada na Rua Madre Maria Theodora, n. 264, Município de Ponte Serrada,
devendo a proposta e a documentação serem apresentadas em envelopes
distintos, lacrados, contendo na parte externa a seguinte identificação:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 119/2021
PREGÃO PRESENCIAL N. 119/2021
ENVELOPE N. 01 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 119/2021
PREGÃO PRESENCIAL N. 119/2021
ENVELOPE N. 02 – DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL)
5.DO CREDENCIAMENTO
a) No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, cada empresa
licitante far-se-á representar por seu titular, ou pessoa devidamente credenciada e
somente estes poderão atuar na formulação de propostas e na prática dos demais
atos inerentes ao certame.
No ato da Sessão Pública serão efetivadas as devidas comprovações quanto à
existência dos necessários poderes para a representação ou credenciamento
através da apresentação dos documentos, os quais deverão ser entregues ao
Pregoeiro fora dos envelopes, salientamos que os mesmos não serão devolvidos,
em cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original, conforme abaixo:
Sócio e/ou Proprietário:
1) Carteira de Identidade ou documento equivalente;
2) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, conforme o caso;
Representante:
1) Carteira de Identidade ou documento;
2) Procuração ou Carta de Credenciamento, conforme modelo do Anexo II, firmada
pelo representante legal da empresa, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto
ou Contrato Social;
3) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, visando à comprovação da
condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado;
b) As microempresas e empresas de pequeno porte que queiram gozar das
prerrogativas e benefícios concedidos pela Lei Complementar n. 123/2006 deverão
apresentar no momento do credenciamento, Certidão Simplificada, emitida pela
Junta Comercial do Estado sede da empresa proponente de acordo com a
Instrução Normativa DRNC n. 103/2007. As sociedades simples, que não
registrarem seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar Certidão de
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, atestando seu enquadramento nas hipóteses
do artigo 3° da Lei Complementar n.123/2006. A data de emissão desta certidão
não deve ser superior ao prazo de 60 dias a contar da data de realização desta
licitação;
c) Cartão do CNPJ (cadastro nacional de pessoas jurídicas) emitido nos últimos 60
(sessenta) dias;
d)Deverá constar, no contrato social ou no cartão do CNPJ, o ramo de atividade de
empresa de forma específica, em acordo com o objeto desta licitação sob pena de
desclassificação;
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e) A não comprovação de que o interessado ou seu representante possui poderes
específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais,
bem como de oferecer impugnação à outros licitantes, lavrando-se, em ata, o
ocorrido;
f) As certidões e certificados exigidos como condição de habilitação poderão,
também, ser apresentados em documento extraído diretamente da Internet,
ficando, nesse caso, a sua aceitação condicionada à verificação da sua veracidade
pelo Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio, no respectivo site do órgão emissor;
g) Os documentos que necessitarem de autenticação já deverão estar
devidamente fotocopiados e acompanhados do original para autenticação de
servidor da administração;
h) Não será permitida a participação de empresas distintas através de um único
representante;
i) A licitante que não se fizer representar na sessão pública deverá entregar, sob
pena de não aceitação da proposta, DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ao inciso
V do artigo 4. da Lei n. 10.520/2002, com cópia do contrato social autenticado e
cartão do CNPJ, em um terceiro envelope, contendo no anverso os seguintes
dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA
PROCESSO LICITATÓRIO N.119/2021
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.119/2021
ENVELOPE N. 03 – Declaração de que cumpre plenamente as condições de
habilitação.
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL)
ATENÇÃO:
- Os documentos relativos ao Credenciamento deverão ser apresentados ao
Pregoeiro, no momento da licitação, em separado dos envelopes de
documentação e proposta;
- Ficam as empresas cientes de que somente participarão da fase de lances
verbais aquelas que se encontrarem devidamente credenciadas nos termos dos
subitens anteriores;
- As licitantes que decidirem pelo envio dos envelopes, sem que se efetive o
devido credenciamento, somente participarão do certame com o preço constante
no envelope de proposta.
5.1 DA SESSÃO PÚBLICA
A sessão pública terá início às 8 horas e 45 minutos do dia 4 de novembro de
2021, e será realizada na Sala de Licitações da Prefeitura de Ponte Serrada,
situada no mesmo endereço de entrega dos envelopes;
6.DA PROPOSTA COMERCIAL – (dentro do envelope n. 1)
6.1 O Envelope n. 01 – PROPOSTA COMERCIAL deverá conter a proposta
propriamente dita, redigida em português, de forma clara e detalhada, sem
emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas que dificultem o julgamento,
devidamente datada, assinada ao seu final e rubricada nas demais folhas,
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contendo ainda:
a) Razão social e nº do CNPJ/MF
b) Endereço e número de telefone;
c) Identificação deste Pregão;
d) Número do item, descrição do item demonstrando o atendimento aos requisitos
fixados para este no anexo "I" deste Edital, quantidade, unidade de medida, marca,
preço unitário e preço total.
Marca dos itens:
e) Local, data, assinatura e identificação do representante legal da licitante.
6.2 Ainda no envelope da proposta, deverá conter folha anexa contendo:
-Dados bancários da proponente, constando número e nome do banco, número da
agência bancária com dígito verificador e número da conta bancária com dígito
verificador vinculado ao CNPJ do licitante;
- Indicação do nome e qualificação da pessoa que irá assina o contrato;
-Indicação do nome, e-mail e número de telefone celular da pessoa responsável
pelo recebimento dos pedidos;
6.3 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, com duas casas
decimais à direita da vírgula, praticados no último dia previsto para a entrega da
proposta, sem previsão de encargos financeiros ou expectativa inflacionária;
6.4 Nos preços finais deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos,
custos, despesas administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas e
contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais,
que eventualmente incidam sobre o fornecimento dos bens, objeto da presente
Licitação;
6.5 Fica fixado como valor máximo para a proposta, aqueles constantes do Anexo
I do presente certame, em coluna especifica, nos termos do art. 40, X, da Lei n.
8.666/93;
6.6 Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas, custos de
deslocamento, encargos e tributos decorrentes da execução total do objeto desta
licitação;
6.7 Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade da proposta, o
qual será contado a partir da última data prevista para a entrega dos envelopes;
7.ESCLARECIMENTOS
a) Havendo dúvida acerca dos materiais cotados por estarem em desacordo com
o exigido no presente edital, fica facultado a comissão de licitação suspender a
sessão para conferência dos mesmos.
b) O pregoeiro não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo a
indisponibilidade referida, e não tendo sido apresentados os documentos
preconizados, inclusive quanto à forma exigida, a proponente será inabilitada.
c) O pregoeiro, no interesse da administração, poderá relevar omissões
puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não
contrariem a legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação sendo
possível à promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo.
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8. DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO (dentro do envelope
n. 2)
DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Art. 29 Inc. III e VI):
a. Cópia do Contrato Social e Alterações posteriores, ou Cópia da última
Alteração Consolidada (desde que conste o objeto social do contrato) registrados
na Junta Comercial do Estado ou Registro Comercial para empresa individual e no
caso de Sociedade por Ações o Ato Constitutivo acompanhado da Ata da
Assembleia que elegeu a diretoria em exercício. b) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
Nota 1: Caso o licitante tenha apresentado o Contrato Social no credenciamento, o
mesmo fica dispensado do referido documento no envelope de habilitação;
b) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo a Seguridade Social
c) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Estaduais;
d) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Municipais,
relativa ao Município da sede do licitante;
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(CRF do FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais, instituídos por Lei;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho (CNDT ou CPDT-EN), a ser obtida no sitio
www.tst.jus.br/certidao;
g) Certidão de Falência e Concordata – SAJ e E-PROC- com data vigente;
h) Declaração da Lei Orgânica – Anexo III;
i) Declaração Unificada conforme modelo constante do Anexo “IV”;
j) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual (certificado extraído do
site da Receita Estadual ou documento similar onde conste o número da inscrição)
e/ou Municipal (Alvará de Funcionamento ou documento similar onde conste o
número da inscrição) , relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertencente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual);
h) Comprovante obtido junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas - CEIS de que a empresa não está impedida de contratar com a
Administração Pública e Comprovante obtido junto ao Cadastro Nacional de
Empresas Punidas - CNEP de que a empresa não sofreu sanções das quais
decorra restrição ao direito de participar e de contratar com a Administração
Pública, obtidas no site: https://certidoes.cgu.gov.br/ (Certidão negativa correcional
(CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM);
-A data que servirá de referência para verificação da validade dos documentos de
habilitação é aquela marcada para entrega dos envelopes.
-As certidões e certificados exigidos como condição de habilitação poderão,
também, ser apresentados em documento extraído diretamente da Internet,
ficando, nesse caso, a sua aceitação condicionada à verificação da sua veracidade
pelo Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio, no respectivo site do órgão emissor.
-Caso não disponha de acesso à internet para a verificação da veracidade das
certidões, poderá o pregoeiro paralisar os trabalhos até que seja possível a
certificação da veracidade dos documentos.
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-Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados, deverão estar em
nome da licitante com o respectivo número do CNPJ, nas seguintes condições:
Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.
-Caso a obrigação venha a ser cumprida pela filial e a vencedora seja a matriz, ou
vice-versa, deverão ser apresentados, na licitação, os documentos de habilitação
de ambas, ressalvados aqueles que, pela própria natureza ou em razão de
centralização de recolhimentos, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.
-A empresa poderá apresentar os documentos de comprovação de regularidade
fiscal, centralizados junto à matriz desde que apresente documento que comprove
o Reconhecimento da Centralização do Recolhimento expedido pelo órgão
respectivo, ou que conste na certidão a validade para a matriz e para as filiais.
-As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação relativa à regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição na comprovação da regularidade fiscal, conforme artigo 43 da Lei
Complementar n. 123/2006.
-Os documentos de habilitação deste Edital, poderão ser substituídos pelo
Certificado de Registro Cadastral, emitido pela Prefeitura Municipal de Ponte
Serrada, desde que, esteja atualizado e com todos os documentos em dia. A
condição de validade do CRC apresentado pelas licitantes está atrelada à
manutenção de sua regularidade junto ao órgão cadastrador. Desta forma, no
decurso do julgamento da fase de habilitação, a Comissão Permanente de
Licitações averiguará a situação cadastral dos licitantes junto ao Cadastro de
Licitantes do Município de Ponte Serrada, inabilitando aqueles cujo CRC estiver
cancelado, suspenso, vencido ou ainda quando a documentação apresentada para
o competente cadastramento não estiver em plena vigência ou não apresentar os
documentos exigido neste certame;
-Todos os documentos de Habilitação deverão ser inseridos no envelope 02
dispostos de forma ordenada e rubricados pelo Licitante.
9. NOTAS:
a) As certidões negativas que não possuírem prazo de validade serão
consideradas válidas até 60 (sessenta) dias da data de emissão, exceto as
emitidas pela Internet;
b) Todos os documentos de Habilitação deverão ser inseridos no envelope 02;
preferencialmente dispostos ordenadamente e rubricados pelo Licitante;
c) Os documentos de habilitação referente deste Edital, poderão ser substituídos
pelo Certificado de Registro Cadastral, emitido pela Prefeitura Municipal de Ponte
Serrada, desde que, esteja atualizado e com todos os documentos em dia. A
condição de validade do CRC apresentado pelas licitantes está atrelada à
manutenção de sua regularidade junto ao órgão cadastrador. Desta forma, no
decurso do julgamento da fase de habilitação, a Comissão Permanente de
Licitações averiguará a situação cadastral dos licitantes junto ao Cadastro de
Licitantes do Município de Ponte Serrada, inabilitando aqueles cujo CRC estiver
cancelado, suspenso, vencido ou ainda quando a documentação apresentada para
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o competente cadastramento não estiver em plena vigência ou não apresentar os
documentos exigido neste certame;
d) Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados, deverão estar
em nome da licitante com o respectivo número do CNPJ, nas seguintes condições:
- Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz;
- Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.
e) Caso a obrigação venha a ser cumprida pela filial e a vencedora seja a matriz,
ou vice-versa, deverão ser apresentados, na licitação, os documentos de
habilitação de ambas, ressalvados aqueles que, pela própria natureza ou em razão
de centralização de recolhimentos, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.
f) A empresa poderá apresentar os documentos de comprovação de
regularidade fiscal, centralizados junto à matriz desde que apresente documento
que comprove o Reconhecimento da Centralização do Recolhimento expedido
pelo órgão respectivo, ou que conste na certidão a validade para a matriz e para
as filiais;
g) A microempresa e/ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, ainda
que esta apresente alguma restrição;
h) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, é
assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da Administração, para a
regularização dessa documentação, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, conforme previsto no
art. 43, § 1º, da Lei Complementar n.º 123/2006;
i)A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no art. 81 da Lei n.º 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar as
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato,
ou revogar a licitação;
j)O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes com a Documentação de
Habilitação das licitantes que não restarem vencedoras de qualquer item do objeto
desta Licitação, pelo prazo de 10 (dez) dias após a homologação, devendo os
seus responsáveis retirá-los durante esse período, sob pena de inutilização dos
mesmos.
10. SESSÃO DO PREGÃO
Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das
empresas proponentes, o Pregoeiro declarará aberta à sessão do Pregão,
oportunidade em que não mais aceitará novo proponente, dando início ao
recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de
Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.
11. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
a) O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes que contêm a proposta
Financeira avaliando o cumprimento das condições exigidas no edital;
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b) O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço por item e aqueles
que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até
10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para participarem dos lances
verbais;
c) Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas
na cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes,
até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas;
d) Caso duas ou mais propostas comerciais em igualdade de condições ficarem
empatadas, será realizado sorteio pelo Sistema Compras da Betha, em ato
público, para definir a ordem de apresentação dos lances.
e) A Licitante que desistir de sua proposta escrita está sujeita às sanções
administrativas previstas nestas Instruções.
12. DOS LANCES VERBAIS
a) As licitantes classificadas terão a oportunidade para nova disputa, por meio de
lances verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva, com valores
distintos e decrescentes, a partir da proposta financeira classificada de maior valor
e os demais lances, em ordem decrescente de valor, podendo o pregoeiro, definir
no momento, lances mínimos.
b) Para a formulação de lances, poderá ser concedido tempo para o atendimento a
eventuais necessidades de avaliação e de consulta à empresa pelo seu
representante, por meio de telefone ou outros meios disponíveis.
c) Na hipótese em que houver mais de uma proposta igual de menor valor global,
sem que tenha havido oferta de lances verbais, a ordem de classificação dar-se-á
mediante novo sorteio a ser realizado, na mesma sessão pública, pelo Pregoeiro.
d) Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante
desistente às penalidades legais e às sanções administrativas previstas nestas
Instruções;
e) A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro,
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do
último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das
propostas;
f) Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita e o valor estimado para a contratação.
12.1.Das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
a) Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante
microempresa - ME – ou empresa de pequeno porte - EPP - será observado o
disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar n. 123, de 2006;
b) O Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas ME/EPP participantes que
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a
primeira colocada não seja uma ME/EPP
c) As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão
consideradas empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor
classificado terá o direito de apresentar uma última oferta para desempate,
obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no prazo máximo de 5 (cinco)
minutos.
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d) Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior.
e) Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no
referido intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual
das licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima.
f) Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP assumirá a condição de melhor
classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido
a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP
participante, prevalecerá a classificação inicial.
g) Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a
classificação final dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao
fornecedor classificado em primeiro lugar.
h) Havendo eventual empate entre propostas, ou entre proposta e lance, o critério
de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993 e
alterações.
i) Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio em ato público;
j) Aos proponentes vencedores não será necessário o envio de nova proposta
readequando os valores de acordo com os lances, tal readequação será feita
exclusivamente pelo sistema utilizado por esta Prefeitura.
13. DO JULGAMENTO
a) O critério de julgamento será exclusivamente o de MENOR PREÇO POR ITEM
ofertado;
b) Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor,
decidindo motivadamente a respeito.
c) Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.
d) Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital
e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá
ser aceita.
e) A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de
regularização fiscal para a abertura da fase recursal.
f) A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n°
8.666, de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
g) Constatado o atendimento pleno às exigências edilícias, será declarado o
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou
proposta.
h) Se a oferta não for aceitável ou se a Licitante desatender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a verificação da habilitação da Licitante, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
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atenda as Instruções, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela
adjudicado o objeto do certame.
i) Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro poderá negociar
para que seja obtido um melhor preço;
j) Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os
atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada
pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio, e pelos licitantes;
k) Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição
relativamente ao pregão, o Pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados
desclassificados no certame, os envelopes “Documentação de Habilitação”
inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da licitação.
14. IMPUGNAÇÃO E RECURSO ADMINISTRATIVO
a) Até dois dias antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar este edital, mediante manifestação por escrito e dirigida ao Pregoeiro,
protocolada na Prefeitura Municipal de Ponte Serrada, sito à Rua Madre Maria
Theodora, n.264, em seu horário de expediente, das 7h30 às 11h30 e das 13h até
as 17h.
b) Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo
concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
c) O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão,
as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais
licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três)
dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.
d) Não serão admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos
por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para
responder pela Licitante.
e) A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a decadência
do direito de recurso;
f) O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento;
g) O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos
deste órgão e comunicado a todos os licitantes via correio eletrônico. O endereço
de e-mail deverá ser indicado na proposta. A Administração não se responsabiliza
por e-mail informado de forma errônea.
15. ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
a) Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação
ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade
Competente.
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b) Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos
atos procedimentais, a Autoridade Competente homologará a adjudicação e
determinará a contratação, no prazo previsto neste edital.
16. DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DO FORNECIMENTO, DAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DA REVISÃO DE PREÇOS E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
DAS CONDIÇÕES GERAIS DA ATA
a) À(s) licitante(s) classificada(s) em primeiro lugar será assegurado o direito de
preferência ao registro de preço em ata.
b)
A Ata de registro de preços é um documento vinculativo, obrigacional, com
característica de compromisso para eventual e futura contratação, na qual se
registra a(s) licitante(s) classificada(s) e o(s) item(ns) com os respectivo(s)
valor(es) unitário(s).
c)
Homologado o procedimento, será convocada as classificadas, para, dentro
do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da comunicação, assinar a(s)
respectiva(s) Ata(s) de registro de preços, cuja minuta integra este edital, sob pena
de decair do direito ao registro de preços;
d) O prazo para a assinatura da ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde que
ocorra motivo justificado e aceito por este Município;
e) Caso a(s) licitante(s) classificada(s) não assine(m) a(s) respectiva(s) ata(s) de
registro de preços, no prazo de 5 (cinco) dias, a partir da comunicação, ficará(ão)
sujeita(s) à penalidade de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total
estimado para a contratação, obtido mediante a aplicação do valor unitário do(s)
item(ns) sobre a quantidade prevista para os 3 (três) meses de registro;
f) Na hipótese de ocorrência do previsto no subitem anterior, será emitida
notificação de cobrança à(s) licitante(s) classificada(s), que deverá(ão) fazer o
recolhimento do valor da multa aos cofres públicos, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, sob pena de cobrança judicial;
g) Caso ocorra o disposto no item “c” será imediatamente convocada a licitante
classificada em segundo lugar, para a assinatura da Ata de registro de preços,
obedecendo aos mesmos critérios e procedimentos;
h) Ao assinar(em) a(s) ata(s), a(s) licitante(s) classificada(s) passará(ão) à
denominação de detentora(s) da ata, se comprometendo a cumprir(em) todas as
condições a serem praticadas, determinadas neste edital e na proposta
apresentada;
i) O prazo de validade da Ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, a
partir da assinatura da ata, ficando a sua detentora obrigada a manter o seu preço
registrado por igual período.
17. DO FORNECIMENTO
a) A formalização do pedido do serviço dar-se-á por intermédio do instrumento
denominado autorização de fornecimento;
b) O recebimento da autorização de fornecimento obrigará a detentora da ata a
efetuar a prestar o serviço pelo valor registrado;
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c) A empresa vencedora obrigar-se-á a entregar os produtos objeto dessa
licitação, toda vez que solicitada, conforme a necessidade da Secretaria;
d) Após a solicitação, a empresa terá o prazo máximo de 10 (dez) dias para
entrega, a contar da data do envio da Autorização de Fornecimento, expedida pelo
Setor de Compras e Licitações;
e) O(s) quantitativo(s) total(is) expresso(s) no edital é(são) estimado(s) e
representa(m) a(s) previsão(ões) deste município para as compras durante o
período de 12 (doze) meses;
f) Durante o prazo de validade da ata de registro de preços, sua detentora fica
obrigada a fornecer o serviço ofertado, nas quantidades indicadas por este
Município em cada autorização de fornecimento;
g) A existência do preço registrado não obriga este Município a firmar as
contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios,
respeitada a legislação vigente, sendo assegurada à detentora da ata, preferência
em igualdade de condições;
h) No caso de desistência de fornecimento, ocorrerá o cancelamento do registro
da detentora da ata, sujeitando-se esta às sanções administrativas pertinentes.
18. DAS RESPONSABILIDADES DAS DETENTORAS DA ATA
a. Fornecer os serviços nas condições, no preço e no prazo, estipulados na etapa
de lances como vencedor;
b. A Empresa será obrigada a enviar o arquivo da NF para a contabilidade
(compras@ponteserrada.sc.gov.br) de acordo com a autorização de fornecimento
que deverá ser total, em caso de vir a NF em desacordo com a autorização do
setor de compras a mercadoria será devolvida;
c. O não cumprimento do disposto nos incisos anteriores facultará ao Município a
adoção de medidas objetivando possível rescisão contratual, incorrendo a
detentora da ata, conforme o caso, nas sanções administrativas cabíveis;
d. Manter durante o prazo de vigência do contrato, as condições de habilitação e
qualificação que lhe foram exigidas na licitação;
e. Fornecer e arcar com as despesas relativas ao objeto licitado;
f. Entregar os objetos licitados dentro dos prazos estabelecidos no Edital;
g. Realizar manutenção preventiva no maquinário, antes da entrega;
h. Prestar assistência técnica e manutenção (mão de obra e ferramentas), sempre
que solicitado pela Contratante e durante todo o período da contratação, sem
qualquer ônus à Contratante;
i. Prestar garantia de qualidade dos produtos;
j. Manter, durante o prazo de validade do registro, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
k. Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação.
19. DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO
a) Efetuar o registro da licitante classificada em primeiro lugar, firmando a
correspondente ata de registro de preços;
b) Conduzir o procedimento relativo à eventual renegociação do(s) preço(s)
registrado(s);
c) Acompanhar a entrega dos serviços, verificando o cumprimento do(s) prazo(s),
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notificando à detentora da ata quaisquer reclamações ou solicitações havidas;
d) Aplicar as penalidades previstas para o(s) caso(s) de descumprimento do
pactuado nesta licitação;
e) Empenhar os recursos necessários garantindo o pagamento das Notas
Fiscais/Faturas em dia;
f)Publicar o extrato da ata de registro de preços e de seus aditivos, na forma da
legislação vigente.
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
a) Nos termos do artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, pela inexecução total ou parcial
do estabelecido neste edital de Licitação, este Município poderá aplicar às
licitantes e/ou às detentoras da ata, as seguintes penalidades:
1. ADVERTÊNCIA: será aplicada na hipótese de infrações cometidas que
prejudiquem a lisura do processo licitatório ou que correspondam a pequenas
irregularidades verificadas na execução deste instrumento, que venham ou não
causar dano à Administração ou a terceiros;
2. MULTAS: serão aplicadas por infrações que obstaculizem a concretização do
objeto licitado e compreenderão: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia,
limitada a 10% (dez por cento), sobre o valor total do(s) serviço(s) entregue(s) com
atraso, sendo descontada de imediato quando do pagamento da fatura; e 0,5%
(zero vírgula cinco por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento), sobre o valor
do serviço, pelo atraso na substituição ou na regularização daquele entregue em
desacordo com as especificações; e
b) Caso a detentora da ata não efetue a substituição de que trata o item anterior, a
Administração encaminhará, após transcurso do prazo de 20 (vinte) dias contados
do vencimento do prazo estabelecido, notificação de cobrança à detentora da ata,
que deverá fazer o recolhimento aos cofres públicos, no prazo de 2 (dois) dias
úteis, a partir de seu recebimento, sob pena de lançamento em dívida ativa e
execução judicial da cobrança;
c) As multas previstas são cumulativas, ou seja, umas sobre as outras, sendo os
limites incidentes sobre cada uma delas; e
d) Quando o valor da multa extrapolar o limite de 10% (dez por cento) e
constatado o prejuízo ao interesse público, o contratante poderá aplicar à
contratada outras sanções ou até mesmo iniciar o processo de rescisão contratual;
e) A licitante será sancionada com a pena de impedimento de licitar e contratar
com este município e será descredenciada do seu Cadastro de Fornecedores, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de 10% do valor estimado para
a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:
a. Fizer(em) declaração falsa;
b. Deixar (em) de entregar documentação ou apresentar(em) documentação falsa;
c. Ensejar(em) o retardamento da execução do objeto;
d. Não mantiver(em) a proposta;
e. Falhar(em) injustificadamente ou fraudar(em) a execução do contrato;
f. Comportar(em)-se de modo inidôneo ou cometer(em) fraude fiscal;
g. Fornecer(em) os produtos em desconformidade com o especificado;
h. Não substituir(em), no prazo estipulado, os produtos recusados por este
Município; e/ou
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i. Descumprir(em) os prazos e as condições previstas nesta licitação; e
j. Declaração negativa de inidoneidade para licitar ou contratar com a
administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida sua reabilitação perante a Administração, nos termos
do artigo 87, inciso IV da Lei 8.666/1993.
f) Além das penalidades citadas, a(s) licitante(s) e a(s) detentora(s) da ata
ficará(ão) sujeitas, ainda, ao cancelamento de sua(s) inscrição(ões) no Cadastro
de Fornecedores deste município e, no que couber, às demais penalidades
referidas no art. 87 da Lei n. 8.666/1993;
g) Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificada
e aceita pela Administração deste município, a(s) licitante(s) ou a(s) detentora(s)
da ata, conforme o caso, ficará(ão) isentas das penalidades mencionadas;
h) As penalidades poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, nos termos
da lei.
I) Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos em lei, observandose o contraditório e a ampla defesa.
21. DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
a) A inexecução contratual ensejará a rescisão do avençado nesta licitação, nos
termos da Seção V, Capítulo III da Lei n. 8.666/1993, nos seguintes modos:
1.
Por ato unilateral e escrito do contratante, nos casos enumerados nos
incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei n. 8.666/1993;
2.
Amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização de aviso
prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, reduzida a termo no processo,
desde que haja conveniência para o contratante; ou
3. Judicialmente, nos termos da legislação vigente.
b) O descumprimento, por parte da detentora da ata, de suas obrigações legais
e/ou contratuais assegura a este Município o direito de rescindir o contrato a
qualquer tempo, independentemente de aviso, interpelação judicial e/ou
extrajudicial.
c) A rescisão sujeitará a detentora da ata à multa rescisória de 10% (dez por
cento) sobre o saldo atualizado do valor do pedido/autorização de fornecimento,
efetuado e descumprido no momento de rescisão, independentemente de outras
multas aplicadas.
d) Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei,
observando-se o contraditório e a ampla defesa.
22. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1) A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração, sem
prejuízo das sanções previstas: Automaticamente:
a. Por decurso de prazo de vigência;
b. Quando não restarem fornecedores registrados; e
c. Quando o objeto e cláusulas estiverem cumpridas, inclusive seus aditamentos;
A pedido, quando:
d. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência
de casos fortuitos ou de força maior; e
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e. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da
elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.
Por iniciativa da Administração, quando:
f. O fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado;
g. O fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica
exigida no processo licitatório;
h. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;
i. O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de
Preços;
j. O fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os
pedidos decorrentes desta Ata de Registro de Preços; e
k. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.
2) A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados
deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à
Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula Sétima, caso
não aceitas as razões do pedido;
3)A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou
por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos
autos que deram origem ao registro de preços;
4)No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município,
considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação.
23. DA REVISÃO DE PREÇOS
a) A relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da detentora
da ata e a retribuição deste município para a justa remuneração dos fornecimentos
poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
inicial da proposta apresentada.
b) O pedido de revisão dos preços poderá ocorrer a qualquer tempo,
tempestivamente, antes da entrega do produto solicitado.
c) O pedido, devidamente instruído com provas que evidencie a necessidade da
revisão de preço, deverá ser endereçado ao Chefe do Poder Executivo, com
identificação do número da ata de registro de preço.
d) Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como
a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados,
implicarão na revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.
e) Na hipótese da detentora da ata solicitar alteração de preço(s), a mesma terá
que requerer justificadamente, apresentando documento(s) que comprove(m) sua
procedência, tais como: lista de preços de fabricantes, matérias-primas, transporte,
nota fiscal de compras, etc, referentes a data da apresentação da proposta e a
data em que ocorreu o desequilíbrio econômico-financeiro do pactuado.
f) Somente será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do preço registrado
se configurada e comprovada a hipótese prevista no art. 65, inciso II, alínea d, da
Lei n. 8.666/1993.
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g) Não será apreciado o pedido de revisão de preços que não comprovar o
desequilíbrio sofrido.
24.DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
a) Este município pagará à Contratada, mediante a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, com aceite e liquidação pelo responsável, a importância
correspondente ao fornecimento efetuado, entregue de acordo com as condições
estabelecidas no presente edital, e mediante a apresentação das CNDS exigidas
nesta licitação, 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal.
b) Todas as Notas Fiscais/Faturas emitidas pela Contratada deverão conter, em
local de fácil visualização, a indicação do número da ata de registro de preços e o
número da autorização de fornecimento correspondente.
c) A contratada entregará a nota fiscal na prefeitura municipal;
d) A contratada deverá manter seu cadastro de fornecedores atualizados;
e) A Nota Fiscal/Fatura que não estiver de acordo com o estabelecido não será
aprovada por este Município e será devolvida à contratada para as necessárias
correções, oportunidade que será sobrestado o processo de pagamento, até que
sejam corrigidos os problemas apontados.
f) A devolução da Nota Fiscal/Fatura não aprovada por este Município em
hipótese alguma servirá de pretexto para que a licitante suspenda quaisquer
fornecimentos.
g) Serão automaticamente suspensos/sobrestados os pagamentos quando os
produtos estiverem em desconformidade com o solicitado até que se configure a
regularização/substituição dos produtos, bem como das empresas que não
estejam regulares com o fisco.
h) Este Município compromete-se a efetuar o pagamento até 30 (trinta) dias após
cumpridas as condições de pagamento supracitadas.
25.DOS ADITAMENTOS
Para Registro de Preços conforme Decreto Municipal n. 402 de 09/05/2016 não há
previsão de aditamentos.
26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
a) Nenhuma indenização será devida às licitantes por apresentarem
documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente pregão;
b) Recomenda-se às licitantes que estejam no local indicado no preâmbulo deste
edital, para a entrega dos envelopes e Sessão Pública do Pregão com
antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto para protocolo dos
envelopes.
c) É fundamental a presença da licitante ou de seu representante, para o exercício
dos direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.
d) A Prefeitura Municipal de Ponte Serrada reserva-se o direito de filmar e/ou
gravar as Sessões Públicas deste Pregão.
e) Informações verbais prestadas por integrantes da Administração Municipal de
Ponte Serrada não serão consideradas como motivos para impugnações.
f) Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia de início
e incluir-se-á o dia de vencimento, somente iniciando e vencendo nos dias de
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expediente.
g) Os casos omissos neste Edital serão resolvidos à luz das disposições contidas
nas Leis Federais n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e n. 10.520, de 17 de julho de
2002, e, se for o caso, conforme disposições da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa
do Consumidor), Código Civil e legislações pertinentes à material.
h) No interesse da Administração, e sem que caiba às participantes qualquer
reclamação ou indenização, poderá ser: Adiada a abertura da licitação;
i) Alterados os termos do Edital, obedecendo ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei
n. 8.666/93;
i) O foro competente para dirimir possíveis dúvidas e/ou litígios pertinentes ao
objeto da presente licitação é o da Comarca de Ponte Serrada, SC, excluído
qualquer outro.
27. ANEXOS DO EDITAL
Integram este Edital, os seguintes anexos:
a) Anexo I – Itens do Processo e valor máximo;
b) Anexo II- Termo de Credenciamento;
c) Anexo III- Declaração da Lei Orgânica;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração Unificada;
e) Anexo V – Modelo de Declaração de atendimento ao inciso VII do art. 4º da lei
n. 10.520/2002 (*);
f) Anexo VI – Minuta da Ata de Registro de Preços.
ALCEU ALBERTO
WRUBEL:469966
30959

Ponte Serrada, SC, 20 de outubro de 2021.
Assinado de forma digital por ALCEU
ALBERTO WRUBEL:46996630959
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=82895970000167,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3,
cn=ALCEU ALBERTO WRUBEL:46996630959
Dados: 2021.10.20 15:22:47 -03'00'

ALCEU ALBERTO WRUBEL
Prefeito Municipal
Este edital foi analisado e aprovado por:
André Luiz Panizzi
OAB/SC: 23.051
Assessor Jurídico

Município de Ponte Serrada: 49-3435-6014 e 3435-6021 – Rua : Madre Maria Theodora, n.
264, centro, e-mail: licitacao@ponteserrada.sc.gov.br e licitacaoponteserrada@gmail.com

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 1591

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 119/2021
PREGÃO PRESENCIAL N. 119/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
ANEXO II
TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa . . . . . . . , inscrito no CNPJ nº . . . . . . , com sede à . . . . . . , neste ato
representada pelo(s) diretores ou sócios, com qualificação completa (nome, RG,
CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento
de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor (nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere amplos poderes
para junto ao Município de Ponte Serrada, praticar os atos necessários com
relação à licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N. 119/2021,
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO N.119/2021, usando dos recursos, interpôlos, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, transigir,
renunciar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação,
podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais
poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, e em especial, para esta licitação.
Ponte Serrada, 20 de outubro de 2021.

Local, data e assinatura do representante legal
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PROCESSO LICITATÓRIO N. 119/2021
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 119/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
DECLARAÇÃO DA LEI ORGÂNICA
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO
SOCIETÁRIO PROIBIDOS DE CONTRATAR COM O MUNICÍPIO CONFORME
ARTIGO 89 DA LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO
DECLARAÇÃO
……………………………………………….,
inscrita
no
CNPJ
n°
……………………………., sediada na rua …………………….., cidade de Ponte
Serrada/SC,
por
intermédio
de
seu
representante
legal,
o(a)
Sr(a)……………………..., portador(a) da Carteira de Identidade n° …………….. e
do CPF n° ………………………………... DECLARA que não possui em seu quadro
societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de
sociedade de economia mista, parentesco com o Prefeito, o Vice-Prefeito,
Assessores, Secretários e Diretores e as pessoas ligadas a qualquer deles por
matrimônio ou parentesco afim ou consangüíneo, até o segundo grau, ou por
adoção, bem como os Vereadores e as pessoas ligadas a estes por matrimônio ou
parentesco afim ou consangüíneo, ou por adoção, até o primeiro grau, não
poderão contratar com o Município.
Ponte Serrada, 20 de outubro de 2021.

.

___________________________________________
Nome e assinatura do responsável legal
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PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 119/2021
PREGÃO PRESENCIAL N. 119/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
ANEXO IV
A empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ
nº__________________, Inscrição Estadual nº _________________sediada
(endereço completo)_______________________, DECLARA, sob as penas da lei,
para efeitos do Pregão Presencial N.103 conforme segue:
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO
- DECLARA para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes
impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos
termos do artigo 32, parágrafo 2º e artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e suas alterações;
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES
- DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz a partir de 14 anos;
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº
10.520/2002
- DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitação bem como o
cumprimento do PRAZO DE ENTREGA dos itens que foi vencedora, conforme o
exigido no edital, em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002;
DECLARAÇÃO DE IDONIEDADE
- DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada INIDÔNEA
para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do
artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e alterações posteriores, bem como que
comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de
habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica,
técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.
Ponte Serrada, 20 de outubro de 2021.
___________________________________________
nome e assinatura do responsável legal
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PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 119/2021
PREGÃO PRESENCIAL N. 119/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º
DA LEI Nº 10.520/2002 (*)
Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:
DECLARAÇÃO
Em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, a empresa _________________________________________,
inscrita no CNPJ sob o nº __________________, DECLARA que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação exigidos no PREGÃO PRESENCIAL N.
119/2021 –SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 119/2021.
Ponte Serrada, 20 de outubro de 2021.

__________________________________________
(nome e assinatura do responsável legal)
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ESTADO DE SANTA CATARINA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 119/2021
PREGÃO PRESENCIAL N. 119/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
ANEXO VI
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.
Aos ............................, na Prefeitura Municipal de Ponte Serrada, nos termos da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D. O. U. de 18 de julho de
2002, e os Decretos nºs 1.344, de 19 de janeiro de 2006 e 1.402, de 02 de agosto
de 2006 e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das
propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS N. 119, RESOLVE registrar os preços auferidos no certame licitatório
ante transcrito, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12
(DOZE) MESES PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES E
FLORES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO
DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, e especificações constantes
Anexo “I” do certame supra transcrito, que passa a fazer parte desta, tendo sido,
os referidos preços, oferecidos pela empresa ................................, situada na
......................, município de ......................., inscrita no CNPJ sob n. ................. e
no Cadastro de Contribuintes Estaduais n. ............................., cuja proposta foi
classificada em 1º lugar para os itens abaixo elencados, com características e
condições de execução individualizadas.
Valor Total Registrado
Fica consignado que o preço registrado na presente ata é válido pelo prazo de 4
(quatro) meses contados da data de sua assinatura.
Os itens que compõe o objeto do presente certame encontram-se listados,
contendo as características e quantidades, através do anexo I do presente;
As características mínimas, bem como as condições de execução e assistência,
quando aplicável, será descrita nos respectivos itens constantes no anexo I, as
quais a licitante vencedora é obrigada a conceder;
A empresa vencedora obrigar-se-á a entregar os itens dessa licitação sem
obrigatoriedade de quantidade mínima, conforme a necessidade da Secretaria
Municipal;
Após a solicitação, a empresa terá o prazo máximo de 10 (dez) dias para entrega,
a contar da data do envio da Autorização de Fornecimento, expedida pelo Setor de
Compras e Licitações;
A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão
administrativa, nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e
posteriores alterações, com as consequências previstas no art. 80 da referida Lei,
sem que caiba à contratada direito a qualquer indenização.
A rescisão contratual poderá ser:
Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
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Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no
processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração.
Pelo atraso injustificado na prestação dos serviços, objeto deste Contrato, sujeitase a contratada às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e
aprovada, será assinada pelas partes.
ALCEU ALBERTO WRUBEL
PREFEITO MUNICIPAL
Analisado e aprovado por:
ANDRÉ LUIZ PANIZZI
Assessor Jurídico
OAB/SC Nº 23.051
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Porto Belo
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2021 - PMPB

Publicação Nº 3358692

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0E2BCEDE00DD3E493E373042CBA6D18DC63F360D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA - Nº 003/2021 - PMPB
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL
Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de infraestrutura viária na Avenida Governador Celso Ramos, trecho 3, bairro
Centro, no Município de Porto Belo/SC, conforme projetos, planilhas, memorial descritivo, especificações e quantitativos descritos no Anexo
I deste Edital. Recebimento das Propostas: Até 08h30min do dia 22/11/2021. Abertura das Habilitações: Às 09h00min do dia 22/11/2021.
O edital e todos os seus anexos estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal, no link Licitações e no Setor de Licitações da PMPB, Rua
José Guerreiro Filho, nº 265, Centro, Porto Belo/SC. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (47) 3369-4111 - ramal 248 ou
pelo e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br
Porto Belo, 20 de outubro de 2021
Emerson Luciano Stein
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 115/2021 - PMPB

Publicação Nº 3358894

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) ABB84862A6B0357653B5FB1537DE8A19BE60D8DD

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
AVISO DE LICITAÇÃO
MULTIENTIDADES
Modalidade de licitação: Pregão 131/2021 - Pregão Eletrônico Nº 115/2021 - PMPB
Tipo de licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto: REGISTRO DE PREÇO - Contratação de empresa para publicações no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado de Santa
Catarina e Jornal de Circulação Regional em Santa Catarina, atendendo as necessidades das Secretarias, Fundos e Fundações do Município
de Porto Belo.
Data e local de entrega da sessão eletrônica: Até as 08h30min do dia 05/11/2021, no site www.portaldecompraspublicas.com.br
O edital na integra e todos os seus anexos, estão à disposição no site da Prefeitura Municipal, no link Licitações, no site www.portaldecompraspublicas.com.br e no Setor de Licitações da PMPB, Rua José Guerreiro Filho, nº 265, Centro, Porto Belo/SC. Maiores informações
poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Porto Belo, no Setor de Licitações, pelo telefone (47) 3369-4111 - ramal 237.
Porto Belo, 20 de outubro de 2021
Emerson Luciano Stein
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2021 - PMPB

Publicação Nº 3359199

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4F5F2BAC3205683979AFC9DEC9F0C80D650A2A6D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade de licitação: Pregão 132/2021 - Pregão Presencial Nº 017/2021 - PMPB
Tipo de licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇO – Contratação de empresa especializada para locação de decorações e iluminações natalinas, atendendo as
necessidades do Município de Porto Belo, conforme especificações e quantitativos descritos no anexo I do Edital.
Recebimento das Propostas: Até 08h30min do dia 05/11/2021, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Porto Belo.
Abertura das Propostas: Às 09h00min do dia 05/11/2021, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Porto Belo.
O edital na integra e todos os seus anexos, estão à disposição no site da Prefeitura Municipal, no link Licitações e no Setor de Licitações da
PMPB, Rua José Guerreiro Filho, nº 265, Centro, Porto Belo/SC.
Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Porto Belo, no Setor de Licitações, pelo telefone (47) 3369-4111 - ramal
237 ou pelo e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br
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Porto Belo, 20 de outubro de 2021
Emerson Luciano Stein
Prefeito Municipal

EXTRATO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 019/2021 - FMS

Publicação Nº 3358554

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 019/2021 – FMS
OBJETO: Credenciamentos de pessoas físicas e jurídicas de direito privado, especificamente para prestação de serviços em saúde ambulatorial e consulta médica em atenção especializada, incluindo audiometria, imitanciometria e aparelhos auditivos em regime de comodato.
Interessadas em prestar serviços de assistência à saúde, de acordo com as necessidades a seguir elencadas pelos grupos da tabela do
SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS e demais regramentos, pelo período contratual de 12 (doze) meses.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PORTO BELO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADO: CLINICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO
CNPJ: 90.169.061/0008-46
VALOR: Conforme valores definidos no item 2.1 do edital
VALIDADE DO CONTRATO: 12 meses
VIGÊNCIA: 20/10/2021 à 20/10/2022
DATA DA ASSINATURA: 20/10/2021
Porto Belo, 20 de outubro de 2021
Emerson Luciano Stein
Prefeito Municipal

EXTRATO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 027/2021 - PMPB

Publicação Nº 3358776

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 027/2021 – PMPB
OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas, entidades da sociedade civil, associações de moradores e associações de bairros legalmente
constituídas e cadastradas no Município de Porto Belo, para adoção de abrigos de passageiros de ônibus, placas e lixeiras, conforme Lei
Municipal n° 2.052/2013 e suas alterações (Lei n° 2.631/2018).
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
CONTRATADA: STV CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 11.336.032/0001-89
SÓCIOS: STEVAN PARMEGIANI
VALIDADE DO CONTRATO: 12 meses
VIGÊNCIA: 20/10/2021 à 20/10/2022
DATA DA ASSINATURA: 20/10/2021
Porto Belo, 20 de outubro de 2021
Emerson Luciano Stein
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 3055/2021

Publicação Nº 3358613

LEI MUNICIPAL Nº 3055, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
ALTERA O DISPOSITIVO QUE MENCIONA DA LEI Nº 2705/2018, QUE CONSOLIDA AS ATIVIDADES PASSÍVEIS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL A NÍVEL MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Porto Belo, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faz saber a todos os habitantes deste Município, que
a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente Lei:
Art. 1º O item 8.00 do ANEXO I da Lei Complementar Municipal nº 2705, de 11 de dezembro de 2018, com suas alterações posteriores,
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passa a vigorar com a seguinte redação:
08.00 - Terraplanagem: Nivelamento de solo, com ou sem importação e exportação de material; cortes em morros e/ou taludes com interferências no relevo local e/ou aterros em morros e/ou encostas.
Documentação necessária:
1. Do Requerente:
1.1. CNPJ ou CPF (pessoa jurídica ou física, respectivamente);
1.2. Contrato Social (no caso de pessoa jurídica);
1.3. Cédula de Identidade do Requerente (pessoa física) ou do Administrador (pessoa jurídica).
2. Do imóvel:
2.1. Cópia da inscrição imobiliária;
2.2. Cópia da certidão de matrícula (expedida com prazo inferior a 30 dias).
2.3. Comprovante de inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural – CAR, quando se tratar de imóvel rural.
3. Levantamento planialtimétrico, contendo:
3.1. Área quadrada (m²);
3.2. Perímetro;
3.3. Curvas de nível com 01 metro de equidistância com indicação do traçado das seções;
3.4. Áreas de Preservação Permanente (APPs) internas e imediatamente externas (adjacentes);
3.5. Existência e localização integral ou de fragmentos de vegetação exótica ou nativa (herbácea, arbustiva ou arbórea);
3.6. Restrições administrativas decorrentes de linhas transmissão de eletricidade; tubulação de gás, água e esgoto; ou estradas de rodagem
de qualquer; internas imediatamente externas (adjacentes)
3.7. Reserva Legal, quando se tratar de imóvel rural;
3.8. Área Verde e Área Institucional imediatamente adjacentes;
3.9. Área de Marinha lindeira, quando se tratar de imóvel alodial;
3.10. Área interesse histórico, interno e imediatamente externo (adjacente);
3.11. Locação dos acessos;
3.12. Indicação do norte geográfico e pontos de amarração;
3.13. Tabela das coordenadas dos vértices do imóvel representadas no Sistema UTM, referenciadas ao fuso 22 S, Meridiano Central 51º W
Gr, tendo como DATUM o SIRGAS2000 e informado seu nível de precisão ou acurácia;
3.14. Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do profissional responsável pelo levantamento topográfico e pelas informações
4. Tabela Resumo Geral, devendo constar em metros quadrados (m²) e respectivo percentual (%), as seguintes informações:
4.1. Área total do imóvel;
4.2. Áreas de Preservação Permanentes (APPs);
4.3. Vegetação exótica ou nativa (herbácea, arbustiva ou arbórea), contemplando classificação dos estágios sucessionais conforme disposto
na Lei Federal nº 11.428/2006;
4.4. Restrições administrativas de qualquer natureza;
4.5. Reserva Legal, quando se tratar de imóvel rural;
4.6. Área interesse histórico;
4.7. Área atingida pela terraplenagem;
4.8. Volume de corte e aterro.
5. Projeto de Terraplanagem, com plantas em escala adequada, fundamentado em eficaz avaliação geológica e geotécnica, conforme preconizam as NBR/ABNT 8044/1983 e 11682/2009 contendo, minimamente:
5.1. Seções transversais e longitudinais apresentando perfil natural e projetado com equidistância máxima de 20 em 20 metros;
5.2. Altura e declividade dos taludes e largura das bermas;
5.3. Dispositivos de drenagem pluvial, contenções e controle de erosão das bancadas e taludes;
5.4. Memorial Descritivo, contendo minimamente:
a) Área da obra de terraplanagem ou de movimentação de terra (m²);
b) Volume de corte e aterro e desnível a ser gerado;
b) Indicação do local de destino do material proveniente das escavações, caso haja;
c) Indicação do local da jazida de empréstimo para hipótese de importação de material;
5.5. Laudos Geológico e Geotécnico;
5.6. Cronograma detalhado das obras e/ou serviços;
5.7. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional habilitado para a elaboração do Projeto de Terraplanagem e Projetos
Complementares (se houverem);
5.8. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional habilitado para a elaboração dos Laudos Geológico e Geotécnico;
5.9. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional habilitado responsável pela execução da obra de terraplanagem e complementares;
6. Cópia da Licença Ambiental do local de destino do material originado pela terraplenagem em caso de exportação do excesso, ou da jazida
de empréstimo em caso de importação do mesmo;
7. Observações:
7.1. A emissão de Autorização Ambiental (AuA) para atividades de terraplanagem em imóveis com vegetação nativa, somente poderá ser
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emitida após análise prévia e expedição concomitante de Autorização de Corte de Vegetação (AuC).
7.2. Para a obtenção da Autorização de Corte de Vegetação (AuC) decorrentes de Autorização Ambiental (AuA) para atividades de terraplanagem, deverão ser apresentados, no mínimo:
a) Levantamento Florístico;
b) Levantamento Faunístico;
c) Inventário Florestal com Planilha respectiva conforme padrão SINAFLOR;
d) Relatório ou Projeto de Supressão com Cronograma de Execução;
e) Projeto de Recuperação de Área Degradada, caso haja Área de Preservação Permanente – APP destituída de vegetação nativa;
f) Projeto de Compensação e/ou de Reposição, mediante Termo de Compromisso e averbação na matrícula imobiliária do próprio imóvel,
ou em imóvel diverso, desde que localizado na mesma Bacia Hidrográfica;
g) A critério da FAMAP, poderá ser aplicada, no que couber, as Instruções Normativas nº 23 ou 24 Instituto do Meio Ambiente (IMA), para
supressões de vegetação em área rural ou urbana, respectivamente
7.3. A emissão de Autorização Ambiental (AuA) para atividades de terraplanagem não habilita o Requerente a implantar atividade de mineração ou comercialização que se enquadre ou necessite de título autorizativo de pesquisa ou lavra junto à Agência Nacional de Mineração
– ANM;
7.4. A emissão de Autorização Ambiental (AuA) para atividades de terraplanagem não autoriza a implantação de empreendimento, benfeitoria ou obra de qualquer natureza, em relação aos quais serão exigidas as formalidades documentais correlatas por meio de aprovação
municipal e licenciamento ambiental distintos e específicos, com classificação de porte e potencial poluidor conforme Resolução nº 99/2017
do Conselho Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina (CONSEMA) ou em norma que a substitua.
7.5. Atividade de terraplanagem em terreno com área superior a 500,00m² (quinhentos metros quadrados) e com declividade (tangente da
inclinação da superfície do terreno em relação ao plano horizontal) superior a 30% (trinta por cento), submetem-se aos mesmos requisitos
desta lei.
7.6. Atividade de terraplanagem em terreno com área inferior a 500,00m² (quinhentos metros quadrados) e com declividade (tangente da
inclinação da superfície do terreno em relação ao plano horizontal) inferior a 30% (trinta por cento), não estão sujeitas à emissão de AuA,
entretanto, submetem-se à fiscalização ambiental relacionada quanto à origem do material eventualmente colocado e destino do material
eventualmente retirado.
Art. 2º Os demais dispositivos legais da Lei Complementar Municipal nº 2705, de 11 de dezembro de 2018, não modificados por esta Lei,
permanecem inalterados.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Porto Belo – SC, aos 20 dias do mês de outubro de 2021.
EMERSON LUCIANO STEIN
PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 3056/2021

Publicação Nº 3358617

LEI MUNICIPAL Nº 3056, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
ALTERA O DISPOSITIVO QUE REGULAMENTA O USO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, ESTABELECE PREÇO PÚBLICO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Porto Belo, no uso das atribuições conferidas por Lei, faz saber a todos os habitantes deste Município, que submete a apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte Projeto de Lei:
CAPÍTULO I
DAS REGRAS DE ORDENAMENTO
Art. 1º Os cemitérios são parques de utilidade pública, reservados ao sepultamento dos mortos.
§ 1º As pessoas que visitarem o cemitério deverão portar-se com o máximo respeito e dignidade.
§ 2º É vedada a entrada no cemitério aos ébrios, aos mercadores ambulantes e às crianças que não estejam acompanhados por adultos.
Art. 2° Os sepultamentos serão feitos sem indagação de crença religiosa, princípios filosóficos ou ideologia política do falecido.
Art. 3° Para efeitos da presente Lei, considera-se:
I - Autoridade de Polícia: A Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil;
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II - Autoridade de Saúde: Secretário(a) Municipal de Saúde, o(a) Presidente do Conselho de Saúde ou os seus adjuntos e os(as) agentes
da Vigilância Sanitária;
III - Remoção: o levantamento de cadáver do local onde ocorreu ou foi verificado o óbito e o seu subsequente transporte, a fim de se
proceder a sua inumação ou cremação;
IV - Inumação: a colocação de cadáver em sepultura, gavetário ou jazigo;
V - Exumação: a abertura de sepultura onde se encontra inumado o cadáver;
VI - Trasladação: o transporte de cadáver inumado em jazigo ou de ossadas para local diferente daquele em que se encontram, a fim de
serem novamente inumados, cremados ou colocados em ossuário;
VII - Cremação: a redução do cadáver ou ossadas a cinzas;
VIII - Cadáver: o corpo humano após a morte, até estarem terminados os fenômenos de destruição da matéria orgânica;
IX - Ossadas: o que resta do corpo humano uma vez terminado o processo de mineralização do esqueleto;
X - Gavetário: local destinado ao depósito do cadáver;
XI - Viatura e recipientes apropriados: aqueles em que seja possível proceder ao transporte de cadáveres, ossadas, cinzas, fetos mortos ou
recém nascidos falecidos no período neonatal precoce, em condições de segurança e de respeito pela dignidade humana.
Art. 4° Têm legitimidade para requerer a prática dos atos previstos nesta Lei, sucessivamente:
I - o testamenteiro, em cumprimento de disposição testamentária;
II - o cônjuge sobrevivente;
III - a pessoa que vivia com o falecido em condições análogas às do cônjuge;
IV - qualquer herdeiro;
V - qualquer familiar;
VI - por decisão judicial;
VII - se o falecido não tiver nacionalidade brasileira, tem também legitimidade o representante diplomático ou consular do País da sua
nacionalidade.
Parágrafo único. O requerimento para a prática desses atos pode também ser apresentado por pessoa munida de procuração com poderes
especiais para esse efeito, passada por quem tiver legitimidade nos termos dos incisos I a VII deste artigo.
Art. 5° Fica proibido fazer sepultamento antes de decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do momento do falecimento,
salvo:
I - Quando a causa da morte for moléstia contagiosa ou epidêmica;
II - Quando o cadáver tiver inequívocos sinais de putrefação.
Parágrafo Único. Nenhum cadáver poderá permanecer insepulto nos cemitérios por mais de 36 (trinta e seis) horas, salvo quando o corpo
estiver embalsamado ou se houver ordem expressa em contrário, de autoridade municipal, policial ou judicial.
Art. 6° Não se fará sepultamento algum sem a certidão de óbito, fornecida pelo oficial de Registro Civil do local do falecimento, ou de declaração do Hospital, fornecida pelo médico.
Parágrafo Único. Na impossibilidade de obtenção destas, mediante solicitação por escrito de autoridade policial ou judicial.
CAPITULO II
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS
Art. 7° Os Cemitérios Municipais destinam-se à inumação dos cadáveres de indivíduos falecidos no Município de Porto Belo.
Parágrafo único. Poderão ainda ser inumados no Cemitério Municipal, observadas as disposições legais e regulamentares:
I - os cadáveres de indivíduos falecidos fora da área do Município que se destinem à inumação em capelas e sepulturas perpétuas;
II - os cadáveres de indivíduos falecidos fora do Município, mas que tinham, à data da morte, o seu domicílio habitual na área deste; e,
III - os cadáveres de indivíduos não abrangidos nos incisos anteriores, em face de circunstâncias que se reputem justificadoras e mediante
prévia autorização do Poder Judiciário, quando for o caso.
SEÇÃO I
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DOS SERVIÇOS
Art. 8° A recepção e acompanhamento da inumação de cadáveres estarão a cargo de servidor, designado por ato específico do Chefe do
Poder Executivo como responsável pelo Cemitério, ao qual compete cumprir, fazer cumprir e fiscalizar as disposições da presente Lei e demais regulamentos, bem como as ordens dos seus superiores relacionadas com estes serviços.
Art. 9° A inumação de cadáveres estará a cargo de servidor público, sendo que os serviços serão dirigidos pelo responsável do cemitério ou
por quem legalmente o substituir, ao qual compete cumprir, fazer cumprir e fiscalizar as disposições da presente Lei e as ordens dos seus
superiores relacionadas com os serviços.
SUBSEÇÃO I
DOS SERVIÇOS DE REGISTRO E EXPEDIENTE GERAL
Art. 10. Os serviços de registro e expediente geral estarão a cargo da Administração do Serviço do Cemitério Municipal, onde existirão os
respectivos Livros de Registro de inumações, exumações, trasladações e concessões de terrenos e quaisquer outros considerados necessários ao bom funcionamento dos serviços.
SEÇÃO II
DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Art. 11. O cemitério municipal estará aberto todos os dias com Plantões aos sábados, domingos e feriados, definidos em ato específico do
Poder Executivo.
§ 1º Para efeitos de inumação de restos mortais, o corpo terá que dar entrada até 60 (sessenta) minutos antes do sepultamento.
§ 2º Os cadáveres que derem entrada fora do horário estabelecido no § 1º deste artigo, ficarão na Capela Mortuária aguardando a inumação
dentro dos horários regulamentares, salvo casos especiais.
CAPÍTULO III
DAS INUMAÇÕES
SEÇÃO I
FORMAS DE INUMAÇÃO
Art. 12. Os cadáveres a inumar serão envoltos por invólucros absorvedores de necrochorume e serão enterrados em urnas constituídas por
materiais biodegradáveis.
Parágrafo único. As urnas devem ser hermeticamente fechadas perante o servidor responsável, que realizará a conferência do uso do invólucro absorvedor.
SEÇÃO II
AUTORIZAÇÃO DE INUMAÇÃO
Art. 13. A inumação de um cadáver depende de autorização do Município, que o fará por intermédio da Administração dos Serviços do
Cemitério Municipal, a requerimento das pessoas com legitimidade para tal, nos termos desta Lei.
Parágrafo Único. O requerimento a que se refere o caput deste artigo será feito em Modelo Padrão, devendo ser arquivado nas dependências
do cemitério.
Art. 14. Cumpridas as exigências referidas no artigo anterior e recolhidos os valores devidos no caso de inumação em gavetário, o Município
emitirá a correspondente guia conforme modelo padrão a ser instituído por Decreto, cujo original será entregue ao requerente.
Parágrafo único. Não se efetuará a inumação sem que aos serviços de recepção, afetos ao cemitério sejam apresentados o original da guia
a que se refere o caput deste artigo, o qual será registrado no livro de inumações, mencionando-se o seu número de ordem, bem como a
data de entrada do cadáver ou ossadas no cemitério.
SEÇÃO III
INUMAÇÃO EM JAZIGO OU MAUSOLÉU POR CONCESSÃO
Art. 15. Quando uma urna depositada em jazigo ou mausoléu apresente ruptura ou qualquer outra deterioração, serão os interessados
avisados a fim de o mandarem reparar, marcando-lhes o prazo julgado conveniente.
§ 1º Não sendo conhecida a localização dos interessados, o aviso mencionado no caput poderá ser realizado mediante edital, com as informações disponíveis, divulgados na entrada do cemitério municipal e no site oficial do Município.
§ 2º Em caso de urgência, ou quando não se efetue a reparação prevista no caput deste artigo, o Governo Municipal efetuá-la-á, correndo
as despesas por conta dos interessados.
§ 3º A urna deteriorada, encerrar-se-á noutra urna de madeira, contendo obrigatoriamente o invólucro absorvedor de necrochorume ou será
removido, à escolha dos interessados ou por decisão do Governo Municipal, tendo esta, lugar em casos de manifesta urgência ou sempre
que aqueles não se pronunciem dentro do prazo que lhes for fixado para optarem por uma das referidas soluções.
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SEÇÃO IV
DO LOCAL DE INUMAÇÃO
Art. 16. É proibida a inumação em sepultura comum não identificada, salvo:
I - em situação de calamidade pública;
II - tratando-se de fetos mortos abandonados ou de peças anatômicas.
Art. 17. As inumações poderão ser efetuadas em sepulturas perpétuas, sendo estas gavetários e jazigos ou mausoléu, obedecendo ao planejamento constituído e aprovado pelo Governo Municipal.
Art. 18. Os locais para inumação poderão ser perpétuos ou temporários por concessão de uso do terreno ou gavetário.
CAPÍTULO IV
DA CREMAÇÃO
Art. 19. O município poderá regulamentar por ato do chefe do poder executivo concessão pública, para serviços de cremação, a serem
realizados por empresa privada, mediante a observação da Lei Federal n° 8.666/93.
Parágrafo único. Nesse caso, o termo de referência para a concessão pública deverá avaliar os valores a serem cobrados da população,
para o uso dos serviços de cremação.
CAPÍTULO V
DA REMOÇÃO DAS INUMAÇÕES REALIZADAS EM GAVETÁRIOS E EM SEPULTURAS ABANDONADAS
Art. 20. Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos da inumação em gavetário, o Município ficará autorizado a realizar a remoção da ossada para
o ossuário público, onde deverá ser obrigatoriamente identificado o nome do cadáver e as datas de nascimento e falecimento.
Art. 21. O espaço disponibilizado com a remoção da ossada do gavetário pertencerá ao ente público, o qual aproveitará novamente a gaveta
de acordo com as novas demandas de inumações.
Art. 22. Consideram-se abandonadas, podendo declarar-se perdidas em favor do Município as sepulturas perpétuas cujos concessionários
não sejam conhecidos, não exerçam posse pelo período de cinco anos ou não atendam a convocação prevista adiante.
§ 1° Realizado o levantamento mencionado no caput, deverá ser levada a efeito uma convocação geral das famílias que possuem familiar
enterrado no município a fim de serem verificadas quais sepulturas estão em estado de abandono. Referida convocação será realizada com
prazo mínimo de 90 (noventa) dias e pelo menos em edital, iniciando o prazo a partir do último edital, não comparecerem, as mesmas serão
demolidas, revertendo ao Patrimônio Municipal, não importando as benfeitorias que houver, não cabendo direito a qualquer reclamação ou
indenização.
§ 2º Para que não seja alegada ignorância do Edital de Chamamento respectivo, será afixada uma cópia em lugar visível no cemitério onde
foi constatado o abandono e/ou ruína, bem como publicado 3 (três) vezes, no órgão de impressa oficial do Município. No caso de não
atendimento do Edital, a Prefeitura se encarregará de executar as demolições das construções feitas no terreno em questão, recolhendo ao
ossário geral, os restos mortais que forem encontrados no mencionado local.
§ 3º Comparecendo algum familiar para reivindicar a sepultura de seu ente e ficando constatado que o espaço está em péssimo estado de
conservação, o reivindicante será notificado para regularizar a situação do local no prazo de 90 (noventa) dias, realizando o pagamento do
preço público, sob pena de remoção do cadáver para o ossuário.
§ 4º Não sendo conhecido ou encontrado o responsável pela sepultura ou o seu representante, a notificação será feita por meio de edital,
publicado 3 (três) vezes, no órgão da impressa oficial do Município, em intervalos de 7 (sete) dias, para que os serviços ou obras sejam
realizados no prazo de 10 (dez) dias.
§ 5º Se os serviços ou obras de regularização das sepulturas não forem efetuadas nos moldes do parágrafo anterior, o Poder Executivo
Municipal fica autorizado a executar as demolições pertinentes, reavendo o lote, assim como, proceder com a exumação dos restos mortais,
colocando-os no ossuário.
§ 6º O procedimento de verificação de abandono de sepultura deverá ser realizado a cada 05 (cinco) anos.
§ 7º Todo o espaço disponibilizado mediante a remoção de cadáveres para o gavetário ensejará a construção de novos ossuários e gavetários.
CAPÍTULO VI
DO TRANSPORTE
Art. 23. O transporte de cadáveres, ossadas, cinzas, peças anatômicas, fetos mortos e de recém nascidos, deverá ser efetuado em viatura
apropriada e exclusivamente destinada a esse fim.
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CAPÍTULO VII
DA CONCESSÃO DE USO DOS TERRENOS
Art. 24. A partir da vigência da presente lei ficará proibida qualquer concessão de espaço territorial no interior do cemitério municipal, devendo o cadáver que não possuir sepultura familiar previamente adquirida ser enterrado no gavetário.
CAPÍTULO VIII
RESTOS MORTAIS NÃO RECLAMADOS
Art. 25. Os restos mortais existentes em edificações a demolir ou declarados perdidos por abandono, quando deles sejam retirados, inumar-se-ão no ossuário Municipal, com a identificação disponível.
CAPÍTULO IX
DO PREÇO PÚBLICO PARA PERMISSÃO DE TERRENO
Art. 26. Será cobrado preço público para inumação/sepultamento para permissão de uso de terreno, conforme descrição contida no anexo
I, desta Lei.
Art. 27. A inumação em gavetário municipal também ensejará a cobrança de preço público para custear a construção do espaço pelo ente
público.
§ 1º Estão isentos do pagamento do referido valores, para inumação em gavetário, aqueles que alegarem estado de pobreza, desde que o
parecer de assistente social da Secretaria da assistência social seja no mesmo sentido.
§ 2º O tributo preferencialmente deve ser quitado antes da inumação no gavetário, ficando ressalvada a possibilidade de lançamento posterior acaso os fatos recomendem, como falecimento ocorrido final de semana, feriado ou quando o paço municipal estiver fechado.
§ 3º A remoção para o ossuário é isenta do pagamento de preço público.
§ 4º A permissão do terreno obriga os beneficiados a recolherem, a cada 02 (dois) anos, uma tarifa de renovação, calculadas no mesmo
valor da tabela anexa.
CAPÍTULO X
DAS COVAS E CONSTRUÇÕES
Art. 28. A concessão de uso do solo público, corresponderá as seguintes normas:
I - Cova funerária aberta no terreno, com as seguintes dimensões:
a) Para adulto - 2,20m de comprimento por 0,80m de largura e 1,50m de profundidade;
b) Para crianças - conforme o caso, as dimensões serão as seguintes: 1,50m x 0,50m x 1,20m ou 1,20m x 0,50m x 1,00m ou, ainda, 0,80m
x 0,40m x 0,90m;
II - Covas com paredes em alvenaria, tendo, internamente, o máximo de 2,50m de comprimento por 1,25m de largura, cujo fundo poderá
constituído pelo terreno natural, tendo a parte superior em laje de concreto armado, com profundidade mínima de 0,70m;
III - Construção sobre o solo em alvenaria com revestimento, podendo ser germinado ou sobreposto, com as dimensões externas de 2,50m
de comprimento por 1,10m de largura e, no mínimo 0,50m de altura para cada uma;
IV - Todo material destinado às construções, como tijolo, cal, areia, cimentos, e outros, serão depositados em local previamente indicado
pelo zelador do cemitério, permitindo-se, apenas, no local da construção, a permanência da quantidade necessária para o serviço de cada
dia. Os empreiteiros e seus ajudantes, diariamente, ao deixar o trabalho, deverão proceder à limpeza dos passeios que circundam as construções;
V - Os detentores que possuírem lote no cemitério deverão colocar carneira e construir, no mínimo, o meio-fio, evitando, com isto, problemas
no dia do sepultamento;
VI - Todas as construções deverão obedecer rigorosamente às normas, especificações e alinhamento fornecidos pelo Município. Para as
construções já existentes, que estejam irregulares, será obrigatória a regularização, de acordo com o estipulado pelo Município;
VII - A todos os detentores de terrenos, é facultado, e sob sua responsabilidade, trazer operários de sua confiança para a construção,
pintura e limpeza de túmulos, devendo, porém, serem prévia e expressamente autorizados pelo setor competente, sendo, ainda, de sua
responsabilidade, quaisquer danos causados no cemitério;
VIII - Os empreiteiros e seus empregados, enquanto permanecerem no recinto do cemitério, ficam sujeitos a este regimento e às instruções
e ordens da respectiva administração;
IX - Qualquer desrespeito ao disposto na presente Lei, implicará na suspensão dos mesmos por tempo indeterminado e, ainda, conforme o
ocorrido, deverá ser comunicado à polícia, para fins de direito;
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X - Somente durante as horas em que o cemitério estiver aberto ao público, terão nele ingresso os empreiteiros e seus empregados;
XI - A família do falecido, concessionária do terreno, será responsável pela edificação da sepultura, pelos serviços de limpeza, manutenção,
conservação e reparação da mesma;
XII - As sepulturas nas quais não forem feitos os serviços de limpeza, obras de reparação e conservação julgados necessários, serão consideradas em estado de abandono e/ou ruína;
XIII - Quando se der falecimento de uma pessoa cujo encarregado do sepultamento desejar que seja inumado/sepultado no túmulo de
um parente, amigo ou qualquer outra pessoa, e que apresente autorização expressa de quem de direito para esse fim, o setor competente
deverá satisfazer, o quanto possível, este desejo;
XIV - É vedado a uma família possuir permissão de uso de solo público de mais de um lote dentro do cemitério municipal, perdendo, quando
for o caso, a permissão do lote ou lotes excedentes, a sua livre escolha;
XV - A família a que isto suceder, fica obrigada a transladar os despojos encontrados nos referidos lotes excedentes para o outro em que for
mantida a permissão, sob pena de ser feito pela Prefeitura, que cobrará da família as taxas respectivas e mais a multa;
XVI - Os terrenos requeridos e que forem despachados favoravelmente serão sob a forma de concessão perpétua ou a prazo fixo, desde
que pago os preços públicos constantes nesta Lei;
XVII - O título de permissão será expedido em nome da família ou responsável;
XVIII - Os terrenos que reverterem ao patrimônio do Município poderão ser transferidos a terceiros, desde que haja interesse da Administração;
XIX - Nos terrenos de concessão perpétua, poderão ser sepultadas quaisquer pessoas que o legítimo concessionário autorize, mediante as
seguintes condições:
a) autorização por escrito, do concessionário, devidamente formalizada;
b) apresentação do título, pelo concessionário, quando da transcrição da autorização, e pelo declarante, assinada no setor competente;
c) autorização verbal do titular, ratificada por duas testemunhas idôneas;
d) Quando a permissão for feita em nome da família e autorizado o sepultamento nas condições das letras "a", "b" e "c", por um dos
membros da família, que para tal fim se estende: aos cônjuges, seus ascendentes, e descendentes diretos, observada a ordem de vocação
hereditária (Código Civil Brasileiro, art. 1603);
e) as concessões de terrenos no cemitério terão o destino que lhes foi dado, não podendo ser objeto de compra e venda, podendo ser
transferidos, respeitada a ordem de vocação hereditária, prevista no Código Civil Brasileiro, art. 1603.
SEÇÃO I
DA EXUMAÇÃO
Art. 29. Nenhuma exumação poderá ser feita antes de decorridos o prazo de 03 (três) anos, salvo em virtude de requisição por escrito de
autoridade municipal, policial ou judicial.
§ 1º Decorrido o prazo de três anos da data do sepultamento, a pedido da família, as sepulturas poderão ser abertas e os restos mortais
removidos para outro local.
§ 2º Excetuados os casos de requisição da autoridade policial ou judicial, as exumações deverão ser feitas sempre na presença de médico
designado pela Prefeitura ou de médico credenciado por autoridade federal ou estadual competente.
§ 3º Os enterros em sepultura sem carneira poderão ser retirados de 03 (três) em 03 (três) anos, e nas sepulturas que possuem carneira,
não haverá limite de tempo, desde que o último sepultamento seja convenientemente isolado.
§ 4º A retirada e remoção dos despejos mortais para outro cemitério só poderá ser feito pelos familiares ou responsável do falecido, através
de requerimento via protocolo, anexados os seguintes documentos:
a) fotocópia autenticada da Carteira de Identidade e CPF do requerente; e,
b) fotocópia autenticada do atestado de óbito do falecido.
CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 30. Fica proibido o trabalho de menores de 18 (dezoito) anos no cemitério.
Art. 31. É expressamente proibido no cemitério:
I - Praticar depredação nos túmulos, jardins e objetos;
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II - Fazer depósito de qualquer espécie, funerário ou não;
III - Pregar cartazes ou fazer anúncios nos muros ou portões;
IV - Efetuar atos públicos que não sejam de culto religioso ou cívico;
V - Fazer instalações internas para vendas de qualquer natureza;
VI - Fazer trabalhos de construção aos domingos, dias santos e feriados, pelos concessionários, salvo em caso devidamente autorizado pelo
Departamento competente;
VII - Gravar inscrições ou colocar epitáfios nas cruzes, monumentos ou pedras tumulares sem o prévio consentimento da Administração
Municipal, que não permitirá se não estiverem corretamente escritos ou estiverem redigidos de modo a ofender a moral e os bons costumes;
VIII - Jogar lixo em qualquer parte do recinto;
IX - Efetuar diversões públicas ou particulares;
X - Escalar muros, cercas ou grades das sepulturas;
XI - Rabiscar em túmulos ou construções funerárias;
XII - Cortar ou arrancar flores dos canteiros;
XIII - Fazer trabalhos de construção, pintura ou reforma, salvo autorização do departamento competente;
XIV - Remoção de cadáveres ou de ossos do cemitério, salvo os casos de exumação devidamente autorizados, e bem assim, a prática de
qualquer ato que importe em violação das sepulturas, túmulos ou mausoléus.
Art. 32. É permitido o uso de sepulturas conjuntas às pessoas da mesma família, que faleceram no mesmo dia.
Art. 33. Exceto as pequenas construções sobre as sepulturas ou colocação de lápides, nenhuma outra poderá ser feita, nem mesmo iniciada,
no cemitério, sem a prévia instrução e autorização da Secretaria de Obras e Transporte.
§ 1º A respectiva autorização para construção de sepulturas, deverão respeitar as dimensões arquitetônicas mencionadas nesta Lei e conter
as instruções arquitetônicas, sendo que, serão arquivadas juntamente com a autorização de concessão de uso de terreno, em livro próprio
e específico, arquivado na Secretaria de Obras e Transportes.
§ 2º A administração municipal elaborará modelo de pedido de autorização de concessão de uso de terreno e de autorização de construção
de jazigos.
§ 3º É proibida a construção de jazigos, monumentos suntuosos ou quem signifiquem ostentação de riqueza.
§ 4º Os empreiteiros responderão por danos causados por seus empregados ou por desvio de objetos das sepulturas, quando em trabalho
no cemitério.
CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 34. A infração de qualquer disposição deste regimento implica em multa no valor de 100 (Cem) Unidade Fiscal do Município – UFM/PB,
independentemente da indenização dos danos causados à necrópole e responsabilidade a ser apurada na esfera criminal pela Delegacia de
Polícia Civil.
Art. 35. Além das disposições desta Lei, os cemitérios estarão sujeitos ao que for estabelecido em regulamento próprio a ser estabelecido
pela Prefeitura Municipal.
Art. 36. Os cemitérios públicos serão mantidos pelo Poder Executivo, vinculados à Secretária Municipal de Obras e Transporte.
Art. 37. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, especialmente, a Lei Municipal n°
1873, de 9 de dezembro de 2010.
Porto Belo - SC, aos 20 dias do mês de outubro de 2021.
EMERSON LUCIANO STEIN
PREFEITO
ANEXO I
O Preço público será pago por quem solicitar o respectivo serviço e sua cobrança se fará de acordo com a seguinte tabela:
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I – Inumações em gavetário por 02 (dois) anos .......................................................60 UFM/PB
II - Prorrogação em gavetário por 02 (dois) anos ....................................................60 UFM/PB
III – Da concessão de uso perpetuo para adultos, pagos a cada 2 (dois) anos:
a) Jazigo ........................................................................................................... 80 UFM/PB
b) Monumento ou mausoléu ............................................................................ 100 UFM/PB
IV – Da concessão de uso perpetuo para infante, pagos a cada 02 (dois) anos:
a) Jazigo ........................................................................................................... 50 UFM/PB
b) Monumento ou mausoléu ............................................................................ 100 UFM/PB
V – Abertura de gavetário, jazigo ou mausoléu para nova inumação ..................... 50UFM/PB
VI – Permissão para construção:
a) Jazigo ............................................................................................................. 10 UFM/PB
b) Monumento ou mausoléu .............................................................................. 50 UFM/PB
VII – Demolição de edificação já existente quando solicitada pelo poder público....5 UFM/PB
Porto Belo - SC, aos 20 dias do mês de outubro de 2021.
EMERSON LUCIANO STEIN
PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 3057/2021

Publicação Nº 3358618

LEI MUNICIPAL Nº 3057, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
INSTITUI O “PROJETO MÚSICOS PORTOBELENSES”, QUE DISPÕE SOBRE A APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS NA ABERTURA E/OU
ENCERRAMENTO DE SHOWS E EVENTOS MUSICAIS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE PORTO
BELO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Autor: Vereador Diogo dos Santos.
O Prefeito do Município de Porto Belo, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faz saber a todos os habitantes deste Município, que
a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente Lei:
Art. 1º Nos shows e eventos musicais em geral de músicos, cantores ou grupos regionais, nacionais ou internacionais realizados no município de Porto Belo financiados por recursos públicos ou particulares que sejam realizados em espaços públicos, fica assegurado que a
abertura e/ou encerramento dos espetáculos será realizada por músicos, cantores ou grupos musicais locais.
Parágrafo Único. São considerados artistas locais aqueles que comprovadamente residem ou tenham sede no Município de Porto Belo.
Art. 2º A forma de seleção dos artistas locais deve ser definida pelo Poder Executivo Municipal, através da secretaria ou fundação que
compete.
Art. 3º Na impossibilidade de se cumprir o estabelecido no art. 1º (primeiro) desta lei, admite-se a contratação de músicos, cantores ou
grupos musicais que residam ou tenham sede nas cidades da região ao qual Porto Belo está localizada.
Art. 4º O Poder Executivo Municipal poderá, se necessário, regulamentar esta lei através de Decreto Municipal.
Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Porto Belo – SC, aos 20 dias do mês de outubro de 2021.
EMERSON LUCIANO STEIN
PREFEITO
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Porto União
Prefeitura
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 130/2021

Publicação Nº 3358847

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 130/2021
Concurso Público Municipal nº. 001/2018
ELISEU MIBACH, Prefeito Municipal de Porto União – SC, no uso de suas atribuições, CONVOCA o (a) candidato (a) abaixo relacionado (a),
APROVADO (a) no Concurso Público Municipal nº 001/2018 a comparecer junto a Chefia de Recursos Humanos, desta Prefeitura Municipal,
sito a Rua Padre Anchieta, n.º 126, Centro, Porto União- SC, do dia 21/10/2021 a 27/10/2021, no horário das 13:00 às 17:00 horas, de
segunda a sexta feira, para apresentar FOTOCÓPIA e originais dos documentos abaixo relacionados, bem como comprovar os requisitos
exigidos no item 2.5 do Edital 001/2018, para investidura em cargo público:
- 01 (uma) fotografia 3x4, recente;
- Certidão Nascimento, Casamento ou União Estável;
- Carteira de Identidade;
- Carteira de Trabalho;
- Comprovante do PIS/PASEP
- Cadastro de Pessoa Física – CPF e comprovante de regularidade emitido via internet pela Receita Federal do Brasil;
- Título de Eleitor;
- Certidão relativa à quitação eleitoral emitida via internet;
- Carteira de Reservista ou equivalente (somente para os candidatos do sexo masculino);
- Carteira Nacional de Habilitação (se assim o cargo exigir);
- Certidões Negativas Criminais do 1º Grau de Jurisdição expedidas pelo Poder Judiciário de Santa Catarina, uma via do Sistema Eproc e
uma via do Sistema SAJ/SG5;
- Certidão Negativa Criminal Fins Gerais 1º Grau pelo Poder Judiciário Federal;
- Comprovante de residência atualizado;
- Comprovante de escolaridade e da formação exigida para o cargo;
- Certificado de Especialização, se for o caso;
- Registro no respectivo Conselho Regional de Classe do Estado de Santa Catarina, se for o caso;
- Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos e CPF dos mesmos;
- Declaração de bens ou cópia da declaração do Imposto de Renda (modelo CRH*);
- Declaração de não possuir acúmulo de cargo, função, emprego público ou aposentadoria exceto os previstos em Lei (modelo CRH*);
- Declaração de “Ficha Limpa” (Lei Municipal nº 4.094/2013) (modelo CRH*);
- Declaração de dependentes para fins de Declaração de Imposto de Renda (modelo CRH*);
- Declaração de não ter sofrido penalidades no serviço público (modelo CRH*);
- Declaração de não ter sido demitido do serviço público federal, estadual ou municipal nos últimos 05 (cinco) anos (modelo CRH*);
* Modelo CRH – São modelos de documentação gerados pela Chefia de Recursos Humanos mediante a apresentação dos demais documentos.
Em relação aos Exames Admissionais, previstos no item 2.5.21 do Edital 001/2018, o (a) candidato (a) deverá iniciar o seu processo somente após a entrega, junto a Chefia de Recursos Humanos, dos documentos comprobatórios exigidos para o cargo, a qual solicitará os
respectivos exames conforme exigência para o cargo.
Todos os documentos deverão ser entregues na Chefia de Recursos Humanos impreterivelmente no prazo acima estipulado, sob pena de
perda do direito a escolha de vagas e à posse ou qualquer outro direito inerente ao Concurso.
CARGO: CUIDADOR SOCIAL
NOME

CLAS

VITORIA GABRIELE KRUG

16º

ASSINATURA

DATA

Porto União (SC), 20 de outubro de 2021.
ELISEU MIBACH
Prefeito Municipal
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Pouso Redondo
Prefeitura
004 2021 ADITVO PROENG

Publicação Nº 3359405

4º Termo Aditivo
Contrato nº029/2021
Processo n. º 036/2021
Tomada de preço n.º 01/2021
Objeto: Contratação de empresa do ramo, para fornecimento de material e execução de uma praça no Distrito do Aterrado
A PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO REDONDO, inscrita no CNPJ Nº 83.102.681/0001-26 e a Empresa PRO ENG. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 31.281.510/0001-08 , estabelecida na Rua Castro Alves, nº
55, Sala - Bairro Eugenio Schneider, Rio do Sul/SC, representada neste ato pelo Diretor Sr. Charles Rodrigo Michels, CPF 085.121.429-01,
doravante denominada CONTRATADA, de comum acordo resolvem aditar o presente contrato, nos termos da Lei Nº 8.666/93, Art. 65 Inciso
I, alínea “b nas seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Aditivo de prazo de execução .
CLÁUSULA SEGUNDA: Para cumprimento da Clausula Primeira, fica prorrogado o prazo de execução deste contrato, passando a ser sua
vigência até a data de 18 de novembro de 2021, conforme parecer técnico anexo.
CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas permanecem inalteradas.
Pouso Redondo (SC), 18 de outubro de 2021.
OSCAR GUTZ – Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Pouso Redondo
PRO ENG. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 31.281.510/0001-08
Charles Rodrigo Michels
TESTEMUNHAS:
_____________________________ __________________________
CPF: CPF:

165 2021 RADIOS

Publicação Nº 3359591

MUNICIPIO DE POUSO REDONDO
PROCESSO Nº165/2021
CREDENCIAMENTO Nº 14/2021
O Município de Pouso Redondo, SC, torna público, para o conhecimento dos interessados, que a partir das 08:00hs do dia 29 de OUTUBRO
de 2021 até as 17:00 do dia 15 de novembro de 2021, receberá a documentação dos interessados em Credenciamento para realização de
divulgação por emissora de radiodifusão ... Maiores informações e o Edital Completo serão fornecidos pelo setor de Licitação, pelo fone 47
3545-8700/8719, ou site www.pousoredondo.sc.gov.br
Pouso Redondo, em 20 de Outubro de 2021.
Oscar Gutz
Prefeito Municipal

34 2021 INFO VR

Publicação Nº 3359403

CONTRATO Nº.034/2021
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro de 2021, por este contrato de prestação de serviços, que entre si fazem, de um lado o MUNICÍPIO DE POUSO REDONDO, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Antonio Carlos Thiesen, 74, Independencia, inscrita no CNPJ
sob º. 83.102.681/0001-26, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor Oscar Gutz, doravante denominado “Contratante” e de
outro lado a empresa Info-VR – Tecnologia e Consultoria Pública Ltda, inscrita no CNPJ son nº. 08.662.246/0001-30, com sede a Avenida
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Jorge Lacerda, 1017, no município de Vidal Ramos, neste ato representada pelo seu Gerente Senhor Evaldo Rocha, portador do CPF nº.
291.950.049-04, doravante denominado “Contratada”, tem entre si ajustadas as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de instalação, parametrização, treinamento e serviços complementares de
manutenção, atualizações e assistência técnica do software “SISTEMA CBO/CNAE”, devendo possuir as seguintes características mínimas:
a) Oferecer espaço, incluso no custo, de hospedeiro para armazenamento e hospedagem do Sistema;
b) Permitir a importação mensal do arquivo SEFIP.RE gerado pelo Sistema de Folha de Pagamento da Entidade;
c) Permitir a emissão de Relatório Analítico de funcionários por CBO incluindo no mínimo as informações de nome, matrícula funcional,
matrícula de PIS-PASEP e código CBO;
d) Permitir a emissão de relatório resumo totalizando em ordem decrescente o número de empregados por CBO;
e) Permitir a importação de dados do sistema da Folha de Pagamento para geração de Relatório que evidencie o número de Servidores por
Secretaria/Departamento a fim de possibilitar a identificação quantitativa de servidores alocados em cada Atividade a fim de determinar
mensamente o CNAE Preponderante da Entidade.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS BASES DO CONTRATO
Este contrato é assinado com dispensa de licitação, baseado no artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS SERVIÇOS A EXECUTAR
Por força do presente contrato a Contratada se compromete a:
1) Efetuar todas as instalações e parametrizações necessárias para o perfeito funcionamento do software “SISTEMA CBO/CNAE”.
2) Realizar treinamento operacional de no mínimo 04 (quatro) horas à pessoa designada para operar e utilizar o sistema;
3) Efetuar serviços contínuos de manutenção técnica e atualizações de versão necessárias para adequar o software à legislação vigente;
4) Dar suporte gratuito quando por telefone, fax ou via internet, para esclarecer dúvidas surgidas durante a utilização do software;
5) Dar suporte na sede da contratante quando necessário, neste caso cobrado separadamente, exceto quando o atendimento decorrer de
defeito do programa fornecido.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES
Constituem obrigações da Contratada:
1) Não prestar informações ou declarações a respeito do presente contrato ou serviços a ele inerentes, exceto quando obtiver declaração
por escrito da contratante;
2) Encaminhar mensalmente a Nota de Serviço para que seja efetuado o pagamento pela contratante.
Constituem obrigações da Contratante:
1) Disponibilizar pessoal especializado para treinamento e instalação do software;
2) Manter o sistema atualizado para atender as disposições exigidas pela legislação pertinente.
CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS
Pela execução dos serviços descritos neste contrato, a Contratante pagará à Contratada o valor total de R$2.000,00 (Dois mil reais), divididos em cinco parcelas de R$400,00 (Quatrocentos) reais mensais.
2.1. ) As parcelas mensais serão pagas até o vigésimo dia de cada mês.
CLÁUSULA SEXTA – DOS REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
O preço das parcelas mensais será reajustado a cada 12 (doze) meses pelo índice de variação do IGP-M (Índice Geral de Preços ao Consumidor) calculado e divulgado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro que vier a substituí-lo.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS
O presente Contrato é assinado pelo prazo até 31 de dezembro de 2021.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido conforme as disposições contidas nos artigos 77 a 80, da Lei 8.666/93, com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias, através de comunicação por escrito, de qualquer uma das partes interessadas na rescisão.
CLÁUSULA NONA – DAS DESPESAS
As despesas decorrentes da execução do presente contrato, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento municipal, de acordo com a classificação e codificação abaixo:
Projeto Atividade – 2.003 – Manutenção da Secretaria de Administração
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00. Aplicações Diretas
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
As parte elegem o Foro da Comarca de Trombudo Central, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir
dúvidas que possam surgir na execução deste contrato.
ASSINADO DIGITALMENTE
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1) Em caso de reimplantação do software em equipamento novo adquirido pela Contratante, os preços e prazos serão objeto de proposta
específica, com solicitação antecipada à Contratada.
2) O atraso no pagamento de qualquer fatura apresentada num prazo superior a 10 (dez) dias, implicará na suspensão dos serviços;
3) Em caso de inadimplência e ou inobservância das condições estabelecidas neste contrato, serão aplicadas as sanções previstas na Lei
8.666/93 e suas alterações;
E, por estarem de prefeito e comum acordo, assinam o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo elencadas, para todos os fins de direito.
TROMBUDO CENTRAL, 16 de setembro de 2021.
______________________________________________ ______________________________
MUNICIPIO POUSO REDONDO			
EVALDO ROCHA
OSCAR GUTZ 					Contratada
Contratante
Testemunhas:
______________________ ____________________
CPF: 			CPF:

ASSINADO DIGITALMENTE
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Licitação

Data
Processo

123/2021PR

124/2021PR

125/2021PR

151

152

154

28/09/21

23/09/21

23/09/21

20/09/21

Modalidade: Outras Modalidades

121/2021PR

148

11/10/21

07/10/21

18/10/21

07/10/21

13/10/21

07/10/21

18/10/21

07/10/21

14/10/21

Data
Data
Encerram. Homolog.

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
143
116/202108/09/21
04/10/21
PR

Processo

Relação dos Processos/Licitações por Modalidade

MUNICIPIO DE POUSO REDONDO

ESTADO DE SANTA CATARINA

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PORTÕES E CERCA
DE ALUMINIO PARA USO NO ESTADIO MUNICIPAL JOÃO FELICIO ADRIANO.

Registro de preços para aquisição de Piso Termico (Vinilico), destinado aos
Centros Educacionais Infantis do Municipio.

Registro de Preços para aquisição de berços e colchões para uso nos Centros
Educacionais Infantis do Municipio.

Registro de Preços para prestação de serviço de serragem das madeiras oriundas
do corte de árvores exóticas na faixa de domínio federal da BR-470, no perímetro
do município de Pouso Redondo, conforme ofício n° 114570/2021, informa que o
DNIT irá disponibilizar a madeira para o município de Pouso Redondo, incluindo
corte inicial das arvores derrubadas em toras, transporte e baldeio para o pátio do
Centro de Eventos Herança Tropeira.

Registro de preços para futura e eventual aquisição de uniformes, para uso nas
secretarias municipais.

Objeto e
Finalidade

(Período de 07/10/2021 a 20/10/2021)

1

1

2

2

2

Nr. de
Licitantes

Total da Modalidade:

SERRALHERIA ADOFER LTDA

530.620,42

11.399,92

75.000,00

28.580,00
JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
E DECORACOES LT

88.000,00
JOAO CARLOS LOPES OKUYAMA

260.000,00

59.689,00

7.951,50

Valor(es)

MICROFORT INFORMATICA LTDA

SERRARIA SERAFIM LTDA

ALTO VALE UNIFORMES LTDA

LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA

Vencedor(es)
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HOMOLOGADOS ATE 20 DE OUTUBRO DE 2021
Publicação Nº 3359457
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12/2021OU

20/08/21

27/09/21

11/10/21

Formalização de Parceria, através de Termo de Fomento ou Colaboração, com
Organizações da Sociedade Civil (OSC) para execução de atividades em regime
de mútua cooperação com a administração pública, no exercício de 2021/2022.

1
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Total da Modalidade:

ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL
GARRAS DE AGUIA

36.000,00

36.000,00
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Publicação Nº 3359343

MUNICÍPIO DE POUSO REDONDO
O Município de Pouso Redondo/SC, torna público para conhecimento dos interessados que se encontra aberto conforme Art. 75 da Lei
nº14.133/2021 , e Art. 2º, Inciso I, do decreto nº133/2021 de 21/09/2021, prazo de 03 (três) dias úteis, para obtenção de propostas
adicionais de eventuais interessados, para aquisição de peças e serviços de mão de obra (Bomba de alta, Tubo Rail, Limpeza de sistema
Common Rail, Mão de obra, Regulagem de Bicos injetores, Scanner e Teste de bicos injetores), para reparo emergencial de três vans Sprinter pertencentes a frota municipal, em virtude de problema mecânico decorrente de problema de injeção de combustível por motivo ainda
a ser verificado, suspeita de contaminação do combustível. Maiores informações poderão ser solicitado através do Setor de licitações, pelo
e-mail licitacoes@pousoredondo.sc.gov.br ou telefones (47) 35458700, 8719 ou 8721.
Pouso Redondo, em 20 de outubro de 2021.
OSCAR GUTZ
Prefeito Municipal
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Praia Grande
Prefeitura
CONTRATO 104/2021 - PREFEITURA

Publicação Nº 3358376

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE/SC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 94/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2021
CONTRATO N°. 104/2021
CONTRATADO: GIZIEL DE SOUZA
OBJETO: 1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PLAYGROUND DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO,
LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE/SC, CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
DO VALOR: R$ 28.500,00
DA VIGENCIA: 18/10/2021 À 31/12/2021.
PRAIA GRANDE - SC, 18 DE OUTUBRO DE 2021.
ELISANDRO PEREIRA MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL.

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N.° 07/2021 - FMS

Publicação Nº 3358193

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 84304BD99A917F66CD3C1E306206A38D628E2E46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 22/2021
PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2021 REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: O REGISTRO DE PREÇOS PARA UMA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA O
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA GRANDE/SC.
ENTREGA DOS ENVELOPES: ATÉ ÀS 17:00 HORAS DO DIA 05/11/2021.
ABERTURA DOS ENVELOPES: ÀS 08:00 HORAS DO DIA 08/11/2021.
O EDITAL E ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER OBTIDOS NO SEGUINTE ENDEREÇO E HORÁRIO: RUA IRINEU BORNHAUSEN, 320, CENTRO, NOS DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA À SEXTA, DAS 07:30H ÀS 11:30H E DAS 13:30H ÀS 17:30H OU PELO TELEFONE 048 3532-0132.
PRAIA GRANDE-SC, 19 DE OUTUBRO DE 2021.
ELISANDRO PEREIRA MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
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Presidente Castello Branco
Prefeitura
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2021
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2021

Publicação Nº 3359466

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) AC284995C84430E8379D2059E29D9F6CC61A7313

CÓDIGO TCE: AC284995C84430E8379D2059E29D9F6CC61A7313
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC
ADEMIR DA SILVA – ME
O objeto da presente dispensa de licitação consiste na contratação de
empresa especializada para a aquisição de lanches prontos para os grupos
de idosos e clubes de mães, do município de Presidente Castello Branco/SC,
através da Lei Municipal Nº 1.903/2021 de 27 de agosto de 2021.
O valor a ser pago à Contratada pela aquisição dos itens é a importância de
R$ 9.577,03 (nove mil, quinhentos e setenta e sete reais e três centavos),
valor este que o Contratante pagará a Contratada em até 30 (trinta) dias
após a entrega dos itens, efetiva apresentação da nota fiscal e atestado do
Fiscal de Contrato nomeado pelo Município nesta nota, que será feito através de crédito em conta na instituição Financeira indicada pela empresa.

CONTRATANTE:
CONTRATADA:
OBJETO:

VALOR:

FUNDAMENTO:

Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGAÇÃO:

20/10/2021

VIGÊNCIA:

31/12/2021

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2021
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2021

Publicação Nº 3358896

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) AAFB8D9C5B1B57D4D9B99AB851E64CD8EDD9385E

CÓDIGO TCE: AAFB8D9C5B1B57D4D9B99AB851E64CD8EDD9385E
CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC

CONTRATADO:

WE DO GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
O objeto da presente dispensa de licitação consiste na contratação de empresa especializada no ramo de Concurso
Público para realização de Processo Seletivo, elaboração de edital, aplicação e correção de provas no Município de
Presidente Castello Branco/SC, para os cargos de Professor(a) habilitado e não habilitado e Professor(a) de Inglês, para
a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município.
O valor a ser pago à Contratada pela prestação dos serviços objeto desta dispensa é a importância de R$ 4.787,45
(quatro mil, setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), valor este que o Contratante pagará a Contratada em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, efetiva apresentação da nota fiscal e atestado do Fiscal
de Contrato nomeado pelo Município nesta nota, que será feito através de crédito em conta na instituição Financeira
indicada pela empresa.

OBJETO:

VALOR:

FUNDAMENTO:

Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGAÇÃO:

20/10/2021

VIGÊNCIA:

31/12/2021
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Presidente Getúlio
Prefeitura
DECRETO Nº 255, DE 06 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359388

DECRETO Nº 255, DE 06 DE OUTUBRO DE 2021
Autoriza o Poder Executivo Municipal a suplementar por conta do provável excesso de arrecadação e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela
Lei Municipal Nº 3.353/20, de 1º de Dezembro de 2020,
DECRETA:
Art. 1º Fica suplementada, por conta do provável excesso de arrecadação, a destinação de recursos sob a codificação 11800 – Transferências do FUNDEB, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), no orçamento vigente, conforme segue:
ÓRGÃO

05.01

FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
ATIVIDADE
DESPESA
FONTE DE RECURSO
TOTAL

12
361
060
2018
3.1.90
11800

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Educação
Ensino Fundamental
Qualidade na Educação
Manutenção do Ensino Fundamental
Aplicações Diretas
Transferências do FUNDEB 300.000,00
300.000,00

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio (SC), 06 de outubro de 2021.
NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 256, DE 06 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359393

DECRETO Nº 256, DE 06 DE OUTUBRO DE 2021
Autoriza o Poder Executivo Municipal a suplementar por conta do provável excesso de arrecadação e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela
Lei Municipal Nº 3.353/20, de 1º de Dezembro de 2020,
DECRETA:
Art. 1º Fica suplementada, por conta do provável excesso de arrecadação, a destinação de recursos sob a codificação 20000 – Recursos de
outras fontes, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), no orçamento vigente, conforme segue:
ÓRGÃO

13.01

FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
ATIVIDADE
DESPESA
FONTE DE RECURSO
TOTAL

11
331
020
2041
3.3.90
20000

Serviço de Abastecimento de Água e Tratamento
de Esgoto
Trabalho
Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Gerência Administrativa e Financeira
Contribuição para o PASEP
Aplicações Diretas
Recursos de outras fontes 2.500,00
2.500,00

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio (SC), 06 de outubro de 2021.
NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 258, DE 06 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359394

DECRETO Nº 258, DE 06 DE OUTUBRO DE 2021
Cria destinação de recursos, anula e suplementa dotações orçamentárias e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela
Lei Municipal Nº 3.353/2020, de 1º de dezembro de 2020,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar e suplementar a codificação orçamentária a seguir discriminada:
ÓRGÃO
FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
ATIVIDADE
DESPESA
FONTE DE RECURSO
TOTAL

06.01
26
782
070
2007
3.3.30
10000

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Transporte
Transporte Rodoviário
Transporte e Obras
Manutenção do Sistema de Trânsito
Transferências a Estados e ao Distrito Federal
Recursos Ordinários 16.100,00
16.100,00

Art. 2º Para fazer frente as despesas mencionadas no Artigo 1º, fica anulada a seguinte dotação orçamentária:
ÓRGÃO
FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
ATIVIDADE
DESPESA
FONTE DE RECURSO
DESPESA
FONTE DE RECURSO
TOTAL

06.01
26
782
070
2007
3.3.90
10000
4.4.90
10000

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Transporte
Transporte Rodoviário
Transporte e Obras
Manutenção do Sistema de Trânsito
Aplicações Diretas
Recursos Ordinários 13.000,00
Aplicações Diretas
Recursos Ordinários 3.100,00
16.100,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio/SC., em 06 de outubro de 2021.
NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 259, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359396

DECRETO Nº 259, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021
Cria destinação de recursos e autoriza o Poder Executivo Municipal a suplementar por conta do superávit financeiro e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela
Lei Municipal Nº 3.353/20, de 1º de Dezembro de 2020,
DECRETA:
Art. 1º Fica criada e suplementada, por conta do superávit financeiro verificado no Exercício de 2020, a destinação de recursos sob a codificação 30800 – Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP, no valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil
reais), no orçamento vigente, conforme segue:
ÓRGÃO
FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
ATIVIDADE
DESPESA

12.01
23
695
120
2032
3.3.90

FONTE DE RECURSO

30800

TOTAL

ASSINADO DIGITALMENTE

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Comércio e Serviços
Turismo
Desenvolvimento do Turismo Vale das Cachoeiras
Matutenção do Fundo Municipal do Turismo
Aplicações Diretas
Contr. para Custeio do Serv. de Ilum. Pública COSIP 135.000,00
135.000,00
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio (SC), em 13 de outubro de 2021.
NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal

PORTARIA N°. 883/2021

Publicação Nº 3358442

PORTARIA Nº 883/2021
ADMITE EM CARÁTER TEMPORÁRIO
NELSON VIRTUOSO, Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 98, inciso IX da Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o artigo 1º e 2º, inciso I, da Lei Complementar Municipal nº
2338/2013, e tendo em vista a homologação do resultado da Chamada Publica n° 04/2021, Quadro de Vagas n° 52/2021, resolve,
ADMITIR:
A partir do dia 19 de outubro de 2021, JUCELENE IGNACZUK MARCELINO, para o cargo de Agente de Serviços Gerais, com função do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo – em Caráter Contratual - da Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio/SC, subordinada à Secretaria
de Educação Cultura e Desporto – SECULDE, com designação para EMEB Tancredo Neves, com carga horária semanal de 40 (quarenta)
horas, vinculada a vaga da Dorli Eberlle que teve vacância (falecimento), com prazo até 21 de dezembro de 2021.
Presidente Getúlio - SC em, 20 de outubro de 2021.
NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal
REGISTRADA N/DATA
PRESIDENTE GETÚLIO/SC, 20 DE OUTUBRO DE 2021
ATO OFICIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.237/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202/2021 - RETIFICADO

Publicação Nº 3358638

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE GETÚLIO
PREGÃO PRESENCIAL P/ NORMAL Nº. 114/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202/2021
EDITAL RETIFICADO – MUDANÇA ANO/MODELO E TANQUE DO ÔNIBUS - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL. Entrega dos envelopes até o dia 08/11/2021 às 09h00min. Sessão de abertura às 09h15 min da mesma data,
na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio/SC. Informações: Departamento de Compras e Licitações, sito Praça Otto
Muller, nº 10, nesta cidade e retirada do Edital no site: https://presidentegetulio.atende.net
Presidente Getúlio, 20 de outubro de 2021
Nelson Virtuoso – Prefeito Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 215/2021

Publicação Nº 3358892

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 215/2021
DO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 83/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CONTRATADA: COMÉRCIO DE LIVROS ODY LTDA.
FUNDAMENTO LEGAL: INCISO II, ART. 24, LEI FEDERAL Nº 8.666/93
VALOR TOTAL: R$16.445,00
CNPJ Nº 03.173.832/0001-06
VIGÊNCIA: 31/12/2021
Presidente Getúlio, 20 de outubro de 2021.
Nelson Virtuoso – Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3358900

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6904557F3ED9F10A0683FE2D2FE8E628505AFAB1

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE GETÚLIO
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45/2021 - FMS

O Município de Presidente Getúlio/SC, através do FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, torna público a todos os interessados, que estará realizando credenciamento cujo Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PRESCRITOS POR
MÉDICOS PARA PACIENTES DO SUS DESTE MUNICÍPIO, COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO, TENDO COMO BASE
OS PREÇOS FIXADOS NA REVISTA ABC FARMA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE GETÚLIO/SC.
A entrega dos envelopes acontecerá no dia 05/11/2021 às 09h00min. A sessão de abertura será às 09h15min da mesma data, na Sala de
Licitações da Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio/SC. Informações: Departamento de Compras e Licitações, sito Praça Otto M-ller, nº
10, nesta cidade e retirada do Edital no site: https://presidentegetulio.atende.net
Iara Possamai – Secretaria de Saúde
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Presidente Nereu
Prefeitura
PORTARIA 359/2021 - DESIGNA SERVIDORAS COMO MONITORAS CENTRO CULTURAL LILLY BREMER,
REVOGANDO PORTARIA 324/2021

Publicação Nº 3358239

PORTARIA Nº. 359 DE 07 DE OUTUBRO DE 2021.
DESIGNA SERVIDOR COMO MONITOR NO TRANSPORTE ESCOLAR COMO ESPECIFICA
CELSO AUGUSTO VIEIRA, Prefeito Municipal de Presidente Nereu, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
baixa a seguinte
PORTARIA
Art. 1° - Fica Designado as servidoras abaixo como Monitoras no Transporte escolar dos alunos que frequentam o centro Cultural LILLY
BREMER toda terça - feira e Quinta -feira de cada semana:
LUIZA RODRIGUES PADILHA CASARIL
ELIANE HEINZ
VIVIANE FAGUNDES BACH
DAIANA LIMA
Art. 2º. – a Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no Diário Oficial dos Municípios
– DOM, revogando-se a Portaria nº 324/2021 de 01/09/2021.
Presidente Nereu, 07 de Outubro de 2021.
CELSO AUGUSTO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA 360/2021 - EXONERA VALDEMIRO VOLTOLINI POR MOTIVO DE APOSENTADORIA

Publicação Nº 3358240

PORTARIA Nº. 360 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021.
EXONERA SERVIDOR (A) COMO ESPECIFICA
CELSO AUGUSTO VIEIRA, Prefeito do Município de Presidente Nereu, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas, baixa a seguinte:
PORTARIA
Art. 1° - Fica exonerado (a) a partir desta data, o (a) servidor (a) VALDEMIRO VOLTOLINI, ocupante do cargo efetivo de MOTORISTA, por
motivo de aposentadoria.
Art. 2.°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no Diário Oficial dos Municípios
–DOM.
Presidente Nereu, 08 de Outubro de 2021.
CELSO AUGUSTO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA 361/2021 - NOMEIA FISCAIS DE CONTRATO

Publicação Nº 3358241

PORTARIA N° 361, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021.
NOMEIA FISCAL DE CONTRATO
CELSO AUGUSTO VIEIRA, Prefeito do Município de Presidente Nereu, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas no inciso VII, do Art. 65, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de abril de 1990.
CONSIDERANDO a Constituição da República Federativa de 1988, em especial o artigo 37, a Lei Federal nº 10.520/02, que institui a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências, o Decreto Federal nº 7.892/13,
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que Regulamenta o Sistema de Registro de Preço e o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos,
que dispõem sobre os procedimentos e normas para a celebração e acompanhamento da execução de contratos, aditivos e instrumentos
congêneres no Poder Executivo Municipal.
CONSIDERANDO as recomendações contidas na Recomendação 009/2017/05PJ/RSL, de 23 de maio de 2017, da 5ª Promotoria de Justiça
da Comarca de Rio do Sul - SC.
RESOLVE:
Art. 1º Designar como Fiscal de Contratos os Servidores conforme tabela abaixo:
Nome
Carlos Brand
Jaimir Mainchain
Marlon Kaio Bunn
Lucinéia da Silva Schwartz
Leandro Zaguini
Leonardo José de Melo
Simone Rech
Denice de Fatima Eliseu

Matricula
9580
5932
9318
28444
47732
30562
5975
28630

Cargo
Gerente Administrativo
Gerente Administrativo
Técnico Agropecuário
Agente de Serviços Gerais
Assessor de Esportes
Fiscal Sanitário
Assistente Administrativo
Agente de Serviços Gerais

Secretaria
Administração
Sec. Obras
Sec. Agricultura
Sec. Educação
Sec. Esporte
Sec. Saúde
Sec. Assistência Social
Sec. Turismo

Art. 2º Aos Fiscais de Contratos, ora nomeado, garantidas pela administração as condições para o desempenho do cargo, com a devida
observância do disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e sem prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá, no que for compatível
com os contratos em execução relacionados à área das Secretarias citadas.
I – Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos sob sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios;
II – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;
III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
IV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado;
V – Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de
penalidade;
VI – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob sua responsabilidade;
VII – Autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a liberação da garantia contratual em favor da contratada;
VIII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;
IX – Encaminhar à autoridade competente eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e
equipamentos, formulados pela contratada;
X – Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;
XI – Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;
XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual.
Art. 3º Ao Fiscal nomeado deverá ser entregue pelo Setor de Compras, imediatamente após a ciência de sua nomeação, pasta contendo
cópias, no mínimo, dos Editais de Licitação e de todos os seus anexos e dos Contratos com sua respectiva publicação e, oportunamente, de
seus aditamentos e de outros documentos pertinentes aptos a garantir-lhe o domínio efetivo do objeto a ser fiscalizado.
Art. 4º Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo aos Contratos sob fiscalização.
Art. 5º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no Diário Oficial dos Municípios –
DOM, revogando a portaria nº 225/2021.
Presidente Nereu, 08 de Outubro de 2021.
CELSO AUGUSTO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA 362/2021 - CONCEDE FÉRIAS PARCIAIS 15 DIAS A LEONARDO JOSÉ DE MELO

Publicação Nº 3358242

PORTARIA N°. 362 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021.
CONCEDE FÉRIAS PARCIAIS A SERVIDOR COMO ESPECIFICA
CELSO AUGUSTO VIEIRA, Prefeito do Município de Presidente Nereu, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas, baixa a seguinte;
PORTARIA
Art. 1° - Ficam concedidas férias parciais (15 dias) a LEONARDO JOSÉ DE MELO, Fiscal Sanitário, pelo período de 14 de Outubro de 2021 a
28 de Outubro de 2021, relativo ao período aquisitivo de 04/11/2019 à 03/11/2020.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no Diário Oficial dos Municípios –
DOM.
Presidente Nereu, 14 de Outubro de 2021.
CELSO AUGUSTO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA 363/2021 - CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A ANDREIA RACHADEL

Publicação Nº 3358243

PORTARIA N.º 363 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021.
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
CELSO AUGUSTO VIEIRA Prefeito do Município de Presidente Nereu, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e em conformidade com a Lei Complementar Nº 001/2002, Capítulo V, Subseção I, Art. 121, baixa a seguinte:
PORTARIA
Art. 1º. - Fica concedido Licença para Tratamento de Saúde ao (a) Servidor (a) ANDREIA RACHADEL, Aux. de Enfermagem, pelo período
de até 15 (quinze) dias, conforme atestado médico em anexo, sendo que após esse período o mesmo (a) será encaminhado (a) ao INSS.
Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no Diário Oficial dos Municípios –
DOM.
Presidente Nereu, 14 de Outubro de 2021.
CELSO AUGUSTO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA 364/2021 - CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A ANDREZA HANG VANDERLINDE

Publicação Nº 3358244

PORTARIA N.º 364 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021.
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
CELSO AUGUSTO VIEIRA Prefeito do Município de Presidente Nereu, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e em conformidade com a Lei Complementar Nº 001/2002, Capítulo V, Subseção I, Art. 121, baixa a seguinte:
PORTARIA
Art. 1º. - Fica concedido Licença para Tratamento de Saúde ao (a) Servidor (a) ANDREZA HANG VANDERLINDE, Professora, pelo período
de até 15 (quinze) dias, conforme atestado médico em anexo, sendo que após esse período o mesmo (a) será encaminhado (a) ao INSS.
Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no Diário Oficial dos Municípios –
DOM.
Presidente Nereu, 14 de Outubro de 2021.
CELSO AUGUSTO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA 365/2021 - CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A LUCIANO TOMIO

Publicação Nº 3358246

PORTARIA N.º 365 DE 15 DE OUTUBRO DE 2021.
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
CELSO AUGUSTO VIEIRA Prefeito do Município de Presidente Nereu, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e em conformidade com a Lei Complementar Nº 001/2002, Capítulo V, Subseção I, Art. 121, baixa a seguinte:
PORTARIA
Art. 1º. - Fica concedido Licença para Tratamento de Saúde ao (a) Servidor (a) LUCIANO TOMIO, Téc. Em Enfermagem, pelo período de até
15 (quinze) dias, conforme atestado médico em anexo, sendo que após esse período o mesmo (a) será encaminhado (a) ao INSS.
Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no Diário Oficial dos Municípios –
DOM.
Presidente Nereu, 15 de Outubro de 2021.
CELSO AUGUSTO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA 366/2021 - PRORROGA PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2021

Publicação Nº 3358248

PORTARIA Nº. 366/2021, DE 16 DE OUTUBRO DE 20201.
PRORROGA PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR N° 02/2021
CELSO AUGUSTO VIEIRA, Prefeito Municipal de Presidente Nereu, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e firmado
no disposto da Lei Complementar Nº. 001/2002, Título VI, Capítulos I, II e III e em conformidade com a Lei orgânica do Município de Presidente Nereu, baixa a seguinte.
PORTARIA
Art. 1 – Fica prorrogado a partir desta data o prazo de 60 dias para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar Nº 02/2021, conforme
Parágrafo único do Art. 195 da Lei Complementar Nº 001/2002.
Art. 2 – Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
Presidente Nereu, 16 de Outubro de 2021.
CELSO AUGUSTO VIEIRA
Prefeito municipal

PORTARIA 367/2021 - CONCEDE FÉRIAS PARCIAIS A LAÉRCIO JONCK

Publicação Nº 3358249

PORTARIA N°. 367 DE 18 DE OUTUBRO DE 2021.
CONCEDE FÉRIAS PARCIAIS A SERVIDOR COMO ESPECIFICA
CELSO AUGUSTO VIEIRA, Prefeito do Município de Presidente Nereu, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas, baixa a seguinte:
PORTARIA
Art. 1° - Ficam concedidas férias parciais (25 dias) a LAERCIO JÖNCK, fiscal de tributos, pelo período de 18 de Outubro de 2021 a 11 de
Novembro de 2021, relativo ao período aquisitivo 16/07/2019 a 15/07/2020.
Parágrafo Único – Em conformidade com a Art. 115, § 6º da Lei Complementar Nº. 001/2002 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
os 10 (dez) Últimos dias (02/11/2021 á 11/11/2021) de suas férias foram indenizados.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no Diário Oficial dos Municípios –
DOM.
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Presidente Nereu, 18 de Outubro de 2021.
CELSO AUGUSTO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA 368/2021 -NOMEIA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Publicação Nº 3358253

PORTARIA N.º 368, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021.
CONSTITUI COMISSÃO PARA O FIM QUE ESPECIFICA
CELSO AUGUSTO VIEIRA, Prefeito Municipal de Presidente Nereu, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o inciso
VII, do Art. 65, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de Abril de 1990, combinado com o que estabelece o inciso X e XI, do Art.
2º, da lei Federal nº 13.019, de 31 de Julho de 2014;
RESOLVE:
Art. 1.º - Nomear os servidores Públicos Municipais ELIANE SCHAUFELBERGER, LUCINÉIA DA SILVA SCHWARTZ e CARINE MARIA DELLA
BENETA, para comporem a comissão de seleção de que trata o inciso X, do artigo 2º, da Lei 13.019, 31 de Julho de 2014 e nomear os
servidores Públicos Municipais, ELIANE SCHAUFELBERGER, SONIA CORREIA e IZALENE THEIS DA ROSA, para comporem a comissão de
monitoramento e avaliação de que trata o inciso XI, do Artigo 2º, da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014.
Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no Diário Oficial dos Municípios –
DOM, revogando a Portaria nº 281/2020 de 01/06/2020.
Presidente Nereu, 18 de outubro de 2021.
CELSO AUGUSTO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA 369/2021 - EXONERA IVONETE VIEIRA POR MOTIVO DE APOSENTADORIA

Publicação Nº 3358256

PORTARIA Nº. 369 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
EXONERA SERVIDOR (A) COMO ESPECIFICA
CELSO AUGUSTO VIEIRA, Prefeito do Município de Presidente Nereu, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas, baixa a seguinte:
PORTARIA
Art. 1° - Fica exonerado (a) a partir desta data, o (a) servidor (a) IVONETE VIEIRA, ocupante do cargo efetivo de MERENDEIRA, por motivo
de aposentadoria.
Art. 2.°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no Diário Oficial dos Municípios
–DOM.
Presidente Nereu, 19 de Outubro de 2021.
CELSO AUGUSTO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA 370/2021 - NOMEIA A COMISSÃO E INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2021

Publicação Nº 3358260

PORTARIA N.º 370/2021 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
NOMEIA COMISSÃO E INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AFERIÇÃO DA LEGITIMIDADE DE DESPESA PÚBLICA E DESIGNA
COMISSAO PARA ESTE FIM.
CELSO AUGUSTO VIEIRA, Prefeito Municipal de Presidente Nereu, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais, baixa a
seguinte:
PORTARIA
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Art. 1º Determinar com fulcro nos prejulgados 1822, 2084, 1366 e 1393 a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 04/2021 com o
fim de aferição da legitimidade da despesa liquidada e não empenhada em data própria, conforme requerimento protocolado pela Secretária
Municipal de Educação, anexo a esta portaria, reivindicando o pagamento da despesa.
Art. 2º. Designar COMISSÃO MUNICIPAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 04/2021, os servidores abaixo nominados, sem prejuízo das
suas atribuições, para a composição da Comissão em comento, como segue:
I – ALINE LESKE TILLMANN – Matricula nº 8885-1 – como Presidente;
II –SIMONE RECH– Matricula nº 5975 – como Membro;
III –CARLOS BRAND- Matricula nº 9580-3 – como Membro.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no Diário Oficial dos Municípios –
DOM.
Presidente Nereu, 19 de Outubro de 2021.
CELSO AUGUSTO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPA

PORTARIA 371/2021 - CEDE SERVIDORA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS – CARLA
SCHAUFELBERGER

Publicação Nº 3358393

PORTARIA N°. 371 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
CONCEDE AFASTAMENTO A SERVIDOR PARA SERVIR OUTRO ORGÃO OU ENTIDADE
CELSO AUGUSTO VIEIRA, Prefeito do Município de Presidente Nereu, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas, baixa a seguinte
PORTARIA
Art. 1° - Fica concedido afastamento a CARLA SCHAUFELBERGER, cargo efetivo de Coordenador Administrativo, para exercício de cargo em
comissão de Secretária Municipal de Administração da prefeitura Municipal de Lontras até a data de 31/12/2024, com o ônus da remuneração para órgão ou entidade cessionária.
Parágrafo Único – Em conformidade com a Art. 139, da Lei Complementar Nº. 001/2002 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
Art. 2.°- Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no Diário Oficial dos Municípios – DOM,
revogando a Portaria 404/2018 de 20/10/2018.
Presidente Nereu, 20 de Outubro de 2021.
CELSO AUGUSTO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA 372/2021 - CONCEDE FG2 DE RESPONSAVEL PELA COZINHA JAIME GILI (VESPERTINO) A ZENAIDE
HAMES
Publicação Nº 3358406

PORTARIA Nº 372 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
DESIGNA SERVIDOR PARA FUNÇÃO GRATIFICADA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
CELSO AUGUSTO VIEIRA, Prefeito Municipal de Presidente Nereu, Estado de Santa Catarina, no uso de duas atribuições, e de conformidade
com a Lei Complementar n.° 11/2011, de 01 de Setembro de 2011, e suas alterações posteriores e, obedecendo ao que preceitua o Anexo
III da mesma Lei;
RESOLVE:
Art. 1º. – Designar a servidora ZENAIDE HAMES concursado na Carreira de Merendeira, para exercer a função gratificada de “Responsável
pela Cozinha da escola Municipal Jaime Gili (período vespertino)”.
Parágrafo – Pela função gratificada de que trata o “caput” deste artigo, a servidora receberá a gratificação constante na linha de correlação
do Anexo III, da lei Complementar n.° 11/2011, de 01 de setembro de 2011.
Art. 2º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no Diário Oficial dos Municípios
– DOM
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Presidente Nereu, 20 de Outubro de 2021.
CESO AUGUSTO VIEIRA
Prefeito Municipal

PORTARIA 373/2021 - CEDE SERVIDOR PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

Publicação Nº 3358989

PORTARIA N°. 373 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPOÕE SOBRE CESSÃO DE SERVIDOR PARA SERVIR OUTRO ORGÃO OU ENTIDADE
CELSO AUGUSTO VIEIRA, Prefeito do Município de Presidente Nereu, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas, baixa a seguinte
PORTARIA
Art. 1° - Fica cedida a servidora JULIANA JUNGKLAUS, ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo, para exercício do cargo junto
ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA até a data de 31/12/2021, com o ônus da remuneração para o Município de
Presidente Nereu.
Parágrafo Único – Em conformidade com a Art. 139, da Lei Complementar Nº. 001/2002 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
Art. 2.°- Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
Presidente Nereu, 20 de Outubro de 2021.
CELSO AUGUSTO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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Quilombo
Prefeitura
AVISO PREGÃO PRESENCIAL 66/2021

Publicação Nº 3359398
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 75ECBA9553C3229C95C4DCFB91F8B4B4378C0B65

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO
AVISO DE LICITAÇÃO
Cód. de Registro de Informação (e-sfinge) 75ECBA9553C3229C95C4DCFB91F8B4B4378C0B65
Processo Adm. Nº: 66/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2021
Tipo: Menor Preço/Por Lote
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA NA AV. CEL. ERNESTO F. BERTADO, CENTRO ADMINISTRATIVO, PRAÇA MUNICIPAL, CALÇADÃO MUNICIPAL, CASA DA CULTURA E RÓTULAS DA AV. PRIMO ALBERTO BODANESE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE
QUILOMBO-SC.
Entrega dos Envelopes : 09:00 horas do dia 04/11 /2021.
Abertura dos Envelopes : 09:10 horas do dia 04/11/2021.
A íntegra do Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no Centro Administrativo Municipal, sito à Rua Duque de Caxias nº 165, nos dias úteis, das
segundas às sextas-feiras, das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, pelo Fone (049) 3346-3242 ou no site do município www.quilombo.sc.gov.br
Quilombo, 20 de outubto de 2021.
SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal
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Rio das Antas
Prefeitura
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0011/2021-PMRA

Publicação Nº 3360053

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0011/2021 - PMRA
O Município de Rio das Antas (SC), baseado nos termos do Art. 25, I da Lei 8.666/93 e alterações subsequentes, torna público o Processo
Licitatório nº 0076/2021 - PMRA na Modalidade de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0011/2021 - PMRA, tendo como objeto: CREDENCIAMENTO de empresa (s) especializada (s) para prestação de serviços MÃO DE OBRA (HOMEM/HORA) para MANUTENÇÃO DA FROTA de
todas as Secretarias e demais órgãos vinculados, manutenção preventiva e corretiva, com aplicação de peças e acessórios (fornecidos pelo
Município), pelo período de 12 (doze) meses, com quantitativos e especificações técnicas estabelecidos nos termos do edital completo e
anexos.
Empresa CREDENCIADA/contratada neste ato: RAQUEL GREFF, inscrito no CNPJ Nº 27.797.285/0001-90.
PODENDO HAVER OUTROS CREDENCIAMENTOS/CONTRATOS, oriundos deste processo de inexigibilidade.
O Município pagará às empresas credenciadas o valor previamente definido no edital, mediante comprovação do serviço executado, na
presente contratação será de:
Item 1 – Homem/hora torno, usinagem e solda mig, o valor de R$ 116,00 por hora.
Item 2 (homem-hora) torno e usinagem e solda elétrica, o valor de R$ 126,00 por hora.
Item 3 (Homem/hora torno e usinagem e solda em geral para mobiliários, corrimãos, brinquedos, parques e outros, o valor de R$ 97,00
por hora.
O credenciamento permanecerá aberto, para empresas que desejarem.
Demais informações poderão ser obtidas no setor de Licitações do Município, sito a Rua do Comércio, 780, ou pelo fone (0xx49) 3564-0125,
Ramal 202, no horário de expediente.
Rio das Antas (SC), 20 de Outubro de 2021.
João Carlos Munaretto - Prefeito Municipal.

PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2021 - FMS - AQUISIÇÕES DE 17 TABLET´S, 17 CAPAS E 17 PELÍCULAS PROTETORAS

Publicação Nº 3359560

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 36544537FC74A28A2F31C05127F8605D38D82048

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS
RESUMO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2021-FMS
O Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Rio das Antas, comunica a quem possa interessar que realizar-se-á Processo Licitatório nº
0017/2021-FMS na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº 0002/2021/FMS.
A abertura/julgamento do presente processo será no dia 03/11/2021 as 09:00 horas, através do Sistema de Pregão na Forma Eletrônica.
Tendo como Objeto: AQUISIÇÕES DE 17 TABLET´S, 17 CAPAS E 17 PELÍCULAS PROTETORAS para a Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Rio das Antas, para utilização dos Agentes de Saúde, tudo conforme o edital e o termo de referência, anexo ao processo.
TIPO DE JULGAMENTO: Menor Preço Unitário (por item).
MODO DE DISPUTA: ABERTO.
O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e
autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões, (www.bll.org.br).
BASE LEGAL: Lei 10.024/19, Lei 8.666/93, LC 123/06 e Decretos Municipais nºs 23/2020 e 13/2012.
DEMAIS INFORMAÇÕES: Setor de licitações, de Segunda a Sexta, em horário de expediente, ou pelo e-mail licita@riodasantas.sc.gov.br ou
Telefone (49) 3564-0125, Ramal 202.
Rio das Antas (SC), 20 de Outubro de 2021.
Amauri Brandalise - Gestor do FMS
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Rio do Campo
Prefeitura
585 PORTARIA N°585 CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR JEFFERSON CARDOUZO

Publicação Nº 3359178

Portaria nº. 585, de 20 de Outubro de 2021.
“Concede Férias ao Servidor JEFFERSON CARDOUZO”.
Vidal Balak, Prefeito do Município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com o artigo 98 da Lei nº 960, de 09 de setembro de 1994,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER ao servidor JEFFERSON CARDOUZO, Matrícula 34165-05, 10 (dez) dias de férias, conforme processo digital n°1091/2021,
referente ao período aquisitivo de 14/05/2020 à 13/05/2021, tendo como período de gozo: 13 de outubro a 22 de outubro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 13 de outubro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina,
em 20 de outubro de 2021.
Vidal Balak
Prefeito Municipal
Vânia Fabiane Kohut Baldo
Secretária de Administração e Finanças

586 PORTARIA Nº 586 DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA MARIA ROSELINDE TEXEIRA
MIGLIORINI

Publicação Nº 3360047

Portaria nº. 586 de 21 de Outubro de 2021.
“Dispõe sobre a exoneração da servidora MARIA ROSELINDE TEXEIRA MIGLIORINI”.
Vidal Balak, Prefeito do Município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar, a partir do dia 20 de outubro de 2021, a pedido de acordo com o processo digital de protocolo 1193/2021, a servidora
MARIA ROSELINDE TEXEIRA MIGLIORINI, matrícula nº. 34245-12, contratada pela Portaria nº. 205 de 01 de março de 2021, admissão
de caráter temporário, para exercer o cargo de Professora de Inglês - Não habilitado, 40 horas semanal. Anexo III Quadro Permanente
de Pessoal e Anexo IV – Tabela de Vencimentos para Admissão em Caráter Temporário do Estatuto e Plano de Carreira dos Servidores do
Magistério do Município de Rio do Campo, Lei Complementar nº. 10/2011, de 11 de julho de 2011, com vigência para o ano letivo de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 20 de outubro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina,
em 21 de outubro de 2021.
Vidal Balak
Prefeito Municipal
Vânia Fabiane Kohut Baldo
Secretária de Administração e Finanças
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Rio do Oeste
Prefeitura
DECRETO_2776_SUPLEMENTA_PMRO

Publicação Nº 3359542

DECRETO Nº 2776 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021
Dispõe sobre suplementação no Orçamento vigente para o Poder Executivo.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DO OESTE, no
uso de suas atribuições, e pelo que lhe confere a Lei nº 2343 de 20/10/2021
DECRETA:
Art. 1º Ficam suplementadas as dotações constantes no Anexo I do presente Decreto, no valor total de R$ 389.000,00 (trezentos e oitenta
e nove mil reais).
Art. 2º Utilizar-se-á como fonte de recursos a anulação de dotações previstas no Anexo II da presente Lei no valor total de R$ 389.000,00
(trezentos e oitenta e nove mil reais).
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio do Oeste - SC, 20 de outubro de 2021
ARNILDO FERRARI
Prefeito Municipal
ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO
LEI 2343/2021
Órgão:

SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

4

Unidade Orçamentária:

DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL

401

Função:

AGRICULTURA

20

Sub-função:

EXTENSÃO RURAL

606

Programa:

APOIO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS

401

Atividade

Patrulha Mecanizada

2010

Recursos Ordinários Livres

90.000,00

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

4000

DESPESAS DE CAPITAL

90.000,00

4400

INVESTIMENTOS

90.000,00

4490

APLICAÇÕES DIRETAS

90.000,00

1000001

Recursos Ordinários Livres (Ref. 44)

90.000,00

FONTE DOS RECURSOS
1000001
NATUREZA DA DESPESA

TOTAL

90.000,00

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO
LEI 2343/2021
Órgão:

SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

9

Unidade Orçamentária:

DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

902

Função:

URBANISMO

15

Sub-função:

INFRA-ESTRUTURA URBANA

451
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Programa:

INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

902

Atividade

Infraestrutura Urbana

2031

1000001

Recursos Ordinários Livres

50.000,00

1390001

FEP - Fundo Especial do Petróleo

49.000,00

FONTE DOS RECURSOS

SOMA

99.000,00

NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

4000

DESPESAS DE CAPITAL

99.000,00

4400

INVESTIMENTOS

99.000,00

4490

APLICAÇÕES DIRETAS

99.000,00

1000001

Recursos Ordinários Livres (Ref. 76)

50.000,00

1390001

FEP - Fundo Especial do Petróleo (Ref. 152)

49.000,00

TOTAL

99.000,00

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO
LEI 2343/2021
Órgão:

SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

9

Unidade Orçamentária:

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

901

Função:

URBANISMO

15

Sub-função:

SERVIÇOS URBANOS

452

Programa:

SERVIÇOS ESSENCIAIS

901

Atividade

Manutenção dos Serviços Urbanos

2029

Recursos Ordinários Livres

100.000,00

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

3000

DESPESAS CORRENTES

100.000,00

3300

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

100.000,00

3390

APLICAÇÕES DIRETAS

100.000,00

1000001

Recursos Ordinários Livres (Ref. 70)

100.000,00

FONTE DOS RECURSOS
1000001
NATUREZA DA DESPESA

TOTAL

100.000,00

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO
LEI 2343/2021
Órgão:

SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS

8

Unidade Orçamentária:

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

801

Função:

TRANSPORTE

26

Sub-função:

TRANSPORTE RODOVIÁRIO

782

Programa:

ESTRADAS VICINAIS

801

Atividade

Manutenção de Estradas Vicinais

2028
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FONTE DOS RECURSOS
1000001

Recursos Ordinários Livres

100.000,00

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

3000

DESPESAS CORRENTES

100.000,00

3300

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

100.000,00

3390

APLICAÇÕES DIRETAS

100.000,00

1000001

Recursos Ordinários Livres (Ref. 67)

100.000,00

NATUREZA DA DESPESA

TOTAL

100.000,00

LEI_2343_SUPLEMENTA_PMRO

Publicação Nº 3359545

LEI Nº 2343 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021
Dispõe sobre suplementação no Orçamento vigente para o Poder Executivo.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DO OESTE, no uso de suas atribuições, FAZ SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmara
de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar as dotações constantes no Anexo I da presente Lei, no valor total de R$
389.000,00 (trezentos e oitenta e nove mil reais).
Art. 2º Utilizar-se-á como fonte de recursos a anulação de dotações previstas no Anexo II da presente Lei no valor total de R$ 389.000,00
(trezentos e oitenta e nove mil reais).
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio do Oeste - SC, 20 de outubro de 2021
ARNILDO FERRARI
Prefeito Municipal
ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO
LEI 2343/2021
Órgão:

SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

4

Unidade Orçamentária:

DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL

401

Função:

AGRICULTURA

20

Sub-função:

EXTENSÃO RURAL

606

Programa:

APOIO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS

401

Atividade

Patrulha Mecanizada

2010

Recursos Ordinários Livres

90.000,00

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

4000

DESPESAS DE CAPITAL

90.000,00

4400

INVESTIMENTOS

90.000,00

4490

APLICAÇÕES DIRETAS

90.000,00

1000001

Recursos Ordinários Livres (Ref. 44)

90.000,00

FONTE DOS RECURSOS
1000001
NATUREZA DA DESPESA

TOTAL

90.000,00
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ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO
LEI 2343/2021
Órgão:

SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

9

Unidade Orçamentária:

DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

902

Função:

URBANISMO

15

Sub-função:

INFRA-ESTRUTURA URBANA

451

Programa:

INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

902

Atividade

Infraestrutura Urbana

2031

1000001

Recursos Ordinários Livres

50.000,00

1390001

FEP - Fundo Especial do Petróleo

49.000,00

FONTE DOS RECURSOS

SOMA

99.000,00

NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

4000

DESPESAS DE CAPITAL

99.000,00

4400

INVESTIMENTOS

99.000,00

4490

APLICAÇÕES DIRETAS

99.000,00

1000001

Recursos Ordinários Livres (Ref. 76)

50.000,00

1390001

FEP - Fundo Especial do Petróleo (Ref. 152)

49.000,00

TOTAL

99.000,00

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO
LEI 2343/2021
Órgão:

SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

9

Unidade Orçamentária:

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

901

Função:

URBANISMO

15

Sub-função:

SERVIÇOS URBANOS

452

Programa:

SERVIÇOS ESSENCIAIS

901

Atividade

Manutenção dos Serviços Urbanos

2029

Recursos Ordinários Livres

100.000,00

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

3000

DESPESAS CORRENTES

100.000,00

3300

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

100.000,00

3390

APLICAÇÕES DIRETAS

100.000,00

1000001

Recursos Ordinários Livres (Ref. 70)

100.000,00

FONTE DOS RECURSOS
1000001
NATUREZA DA DESPESA

TOTAL

100.000,00

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO
LEI 2343/2021
Órgão:

SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
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Unidade Orçamentária:

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

801

Função:

TRANSPORTE

26

Sub-função:

TRANSPORTE RODOVIÁRIO

782

Programa:

ESTRADAS VICINAIS

801

Atividade

Manutenção de Estradas Vicinais

2028

Recursos Ordinários Livres

100.000,00

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

3000

DESPESAS CORRENTES

100.000,00

3300

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

100.000,00

3390

APLICAÇÕES DIRETAS

100.000,00

1000001

Recursos Ordinários Livres (Ref. 67)

100.000,00

FONTE DOS RECURSOS
1000001
NATUREZA DA DESPESA

TOTAL

100.000,00

PROCESSO 085/2021 - MATERIAL DIDÁTICO

Publicação Nº 3358890

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) EBC28E3CFF747AAB253A5A2532F2D175D5B85FFB

MUNICÍPIO DE RIO DO OESTE / SC - Processo Licitatório n° 085/2021 – Edital de Dispensa n° 021/2021. O Prefeito de Rio do Oeste/SC
torna público a Dispensa de Licitação cujo objeto é a Aquisição de material didático para ações educativas nas escolas de Rio do Oeste,
com turmas do 1° ao 5° ano do ensino fundamental inicial pela Vigilância Sanitária. Compra realizada por pesquisa de preço, mediante três
orçamentos, o qual será fornecido pela empresa EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.096.738/0001-55 valor: R$
4.224,00 (quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais). Fundamento Jurídico: Artigo 24, incisos II da Lei nº 8.666/93. Dotação Orçamentária
referente a Secretaria de Educação e Cultura - orçamento de 2021. A íntegra do Edital está no site: https://riodooeste.atende.net , no link
“ consulta de licitações”. Mais informações através do telefone (47) 3543 – 0261.
Rio do Oeste/SC, 20 de outubro de 2021.
Arnildo Ferrari, Prefeito.
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ERRATA AO PROCESSO 084/2021

Publicação Nº 3359029
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 25F413FBC1AA4759DB9193F9CBFC70C21C0C7E2A

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2021
AVISO DE ERRATA
O Município de Rio do Oeste leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade
com o que preceitua a Art. 21 da Lei 8.666/93 com suas alterações, está ALTERANDO A
DATA do referido processo Licitatório, conforme abaixo:
1. Altera a data de abertura do certame:
Nova data e horário para o Protocolo dos Envelopes: até as 08:30 horas do dia 01/11/2021.
Data e horário para o credenciamento dos participantes: dia 01/11/2021, após a entrega dos
envelopes.
Data e horário para abertura e classificação das propostas: dia 01/11/2021, após o
credenciamento dos participantes.
Data e horário de abertura da sessão pública (etapa de lances): dia 01/11/2021, após a
avaliação e classificação das propostas.
As demais cláusulas e condições do presente ato convocatório permanecem inalteradas.
Rio do Oeste, 19 de março de 2021.

Arnildo Ferrari
Prefeito
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Rio do Sul
Prefeitura
ADITIVO Nº 188/2021

Publicação Nº 3359406
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A915C1C1C76A2A75E778424005756FB2D052CA2E

6º TERMO ADITIVO Nº 188/2021 – DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 205/2019, REFERENTE À PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS EM PAVER E SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA REVITALIZAÇÃO DA ESTRADA BLUMENAU, EM RIO DO
SUL/SC, TRECHO 1, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL E A EMPRESA CONSTRUÇÃO CIVIL MG LTDA.

Aos dezoito (18) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e um (2021), nesta cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, presentes de um lado o MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.574/0001-06, com sede na Praça 25 de Julho,
01, neste ato representada pelo Prefeito Sr. José Eduardo Rothbarth Thomé, ora denominado CONTRATANTE, e a empresa CONSTRUÇÃO
CIVIL MG LTDA, estabelecida na Rua Dr. Getúlio Vargas, 200 - Centro, no município de Ibirama, Estado de Santa Catarina, CEP 89.140-000,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.145.928/0001-40, ora denominada CONTRATADA, representada pelo, Sr. Gilberto Grabowski, inscrito no
CPF n° 704.699.389-00, resolvem nos termos facultados por lei, obedecida as condições firmadas pela Concorrência Pública n° 125/2019, e
no Contrato original de Prestação de Serviço e Fornecimento de Material n° 205/2019, datado de 26 de agosto de 2019, celebrar o presente
TERMO ADITIVO, mediante as cláusulas e condições abaixo enumeradas, as quais, mutuamente, aceitam e outorgam:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO
As retificações efetuadas no presente instrumento fundamentam-se no Art. 57, §1º, Inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
Justificada através da solicitação da Secretaria de Infraestrutura, recebida em 15 de outubro de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS
Fica prorrogado o término do prazo contratual assumido constante da Cláusula Décima Segunda, Subitem 12.2 do contrato original celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo um acréscimo de 90 (noventa) dias, a contar de 20 de outubro de 2021 e se encerrando
em 18 de janeiro de 2022, conforme Memorando n° 158/2021/FISC.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA REGULARIDADE FISCAL
A Contratada no ato da assinatura do presente termo, deverá apresentar prova de regularidade fiscal da Fazenda Municipal, Estadual, Federal, INSS e FGTS.
CLÁUSULA QUARTA – DAS RATIFICAÇÕES
Ratificam-se as demais cláusulas e condições de Contrato original e seus termos aditivos, não colidentes com o presente Termo.
E, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para surtir um só efeito.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
CONSTRUÇÃO CIVIL MG LTDA
Gilberto Grabowski
CONTRATADA

ADITIVO Nº 194/2021

Publicação Nº 3359400

1º TERMO ADITIVO Nº 194/2021 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 121/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2021
OBJETO: ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA
Aos vinte (20) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e um (2021), nesta cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina,
presentes de um lado o MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.574/0001-06, com sede na Praça 25 de Julho, 01,
neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. José Eduardo Rothbarth Thomé, ora denominado CONTRATANTE, e a empresa ALFREDO
COMERCIO VAREJISTA LTDA ME, estabelecida na Rua Padre Cristóvão Arnaud, nº 89, Bairro Estreito, no município de Alfredo Wagner/SC,
CEP 88.450-000 inscrita no CNPJ sob o nº 21.593.746/0001-26, ora denominada CONTRATADA, representado neste ato pelo seu representante, Sr. Diego Barbosa de Oliveira, resolvem nos termos facultados por lei, obedecidas as condições firmadas pelo Pregão Eletrônico nº
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 1638

027/2021, celebrar o presente TERMO DE ALTERAÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante fundamentação na alínea “d”, inciso II,
do artigo 65 da Lei 8.666/93, alterações posteriores e justificativas em anexo, em especial o protocolo nº 195532/2021, passando a vigência
dos seguintes valores:
ITEM 20
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS
Balde com centrífuga acoplada
(tipo Mop).

PREÇO UNITÁRIO REVISADO
R$ 65,71

ITEM 63
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS
Esponja dupla face pacote com
3 ou 4 und.

PREÇO UNITÁRIO REVISADO
R$ 2,36

ITEM 118
DETALHAMENTO DOS MATEPREÇO UNITÁRIO REVISADO
RIAIS
Papel Higiênico (fardo 64 rolos),
R$ 40,99
30 m.
ITEM 123
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS

PREÇO UNITÁRIO REVISADO

Papel Toalha folha simples.

R$ 2,78

ITEM 143
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS

PREÇO UNITÁRIO REVISADO

Sabão em pó 5 kg.

R$ 21,98

Ratificam-se as demais cláusulas e condições da Ata original, não colidentes com o presente Termo.
E, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para surtir um só efeito.
MUNICÍPIO DE RIO DO SUL
Contratante
ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME
Contratada

CHAMADA PÚBLICA Nº 185/2021

Publicação Nº 3358292

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 185/2021
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
A Prefeitura Municipal de Rio do Sul, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua 25 de Julho, nº 01, inscrita no CNPJ sob nº
83102574/0001-06, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. José Eduardo Rothbarth Thomé, no uso de suas atribuições legais
e considerando a Lei Federal nº 11.947/2009, Resolução FNDE/CD/FNDE nº 06/2020, torna público para conhecimento dos interessados,
que está realizando DISPENSA de Processo Licitatório, com base no art. 14, caput e §1º, da Lei n. 11.947/09, para a aquisição de gêneros
alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE), com a finalidade de apresentar Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação escolar
e habilitação dos fornecedores.
DAS DATAS, HORÁRIOS E LOCAL DOS EVENTOS:
Período de divulgação da Chamada Pública: de 21/10/2021 a 10/11/2021.
Entrega dos Envelopes e Abertura da Sessão: Até o dia 10/11/2021, às 08h00min (horário de Brasília)
Endereço da Sessão Pública: Sala de Licitações – Prédio Central – Praça 25 de Julho, 01 – Centro, Rio do Sul-SC, CEP 89.160-900.
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1. OBJETO
1.1. O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural,
para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios no Anexo I e
nas informações abaixo:
Item
01
02
03
04
05
06
TOTAL

Alimento
Ovos de galinha vermelhos
Ameixa Nacional
Melancia
Milho Verde
Pêssego
Suco de Uva Integral

Quantidade

Medida

Valor Unitário

Valor Total de Aquisição

5.520

Unidade

R$ 18,93

R$ 104.493,60

1.600
960
3.230
2.492
12.420

Kilograma
Unidade
Kilograma
Kilograma
Litros

R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$

18,28
17,99
13,30
19,96
20,70

29.248,00
17.270,40
42.959,00
49.740,32
257.094,00
500.805,32

Rio do Sul, 14 de outubro de 2021
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
PREFEITO MUNICIPAL
JANARA APARECIDA MAFRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

FRANCIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - 8º TERMO ADITIVO

Publicação Nº 3359303

8° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 012/2021, firmado em 08/02/2021, com término previsto para 08/10/2021.
O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr(a). Alexandre Matos Pereira, na qualidade de Secretário Municipal de Administração e Fazenda, com delegação de competência previsto no Decreto nº 6053 de 23 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto n° 6070
de 06 de março de 2017, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) FRANCIELE APARECIDA DE OLIVEIRA portador(a)
do CPF n° 049.382.499-52, na qualidade de Contratado(a), celebram o 8° Aditivo ao Contrato Administrativo n° 012/2021, mediante as
seguintes cláusulas e condições:
Cláusula Primeira - Do Objeto
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo n° 012/2021, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2021 e encerrando-se
em 08/11/2021."
Cláusula Segunda - Da Ratificação
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo
surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.
Cláusula Terceira: O CONTRATADO consente que a CONTRATANTE tome decisões referentes ao tratamento de dados pessoais e contratuais,
bem como realize o tratamento de tais dados, envolvendo operações como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação,
utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle
da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração, bem como publicação no sítio virtual da controladora e no
Diário Oficial dos Municípios, a fim de que surta os devidos efeitos legais.
Rio do Sul, 05/10/2021.
ALEXANDRE MATOS PEREIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda

FRANCIELE APARECIDA DE OLIVEIRA
Contratado(a)

GLAUCIA BUIQUE DOS SANTOS ALMEIDA - 2º TERMO ADITIVO

Publicação Nº 3359278

2° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 112/2021, firmado em 17/08/2021, com término previsto para 15/10/2021.
O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr(a). Alexandre Matos Pereira, na qualidade de Secretário Municipal de Administração e Fazenda, com delegação de competência previsto no Decreto nº 6053 de 23 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto n° 6070 de
06 de março de 2017, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) GLAUCIA BUIQUE DOS SANTOS ALMEIDA portador(a)
do CPF n° 051.749.904-50, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2° Aditivo ao Contrato Administrativo n° 112/2021, mediante as
seguintes cláusulas e condições:
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Cláusula Primeira - Do Objeto
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo n° 112/2021, iniciando-se a prorrogação em 16/10/2021 e encerrando-se
em 14/12/2021."
Cláusula Segunda - Da Ratificação
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo
surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.
Cláusula Terceira: O CONTRATADO consente que a CONTRATANTE tome decisões referentes ao tratamento de dados pessoais e contratuais,
bem como realize o tratamento de tais dados, envolvendo operações como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação,
utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle
da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração, bem como publicação no sítio virtual da controladora e no
Diário Oficial dos Municípios, a fim de que surta os devidos efeitos legais.
Rio do Sul, 05/10/2021.
ALEXANDRE MATOS PEREIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda

PORTARIA Nº 1025 / SEDAF

GLAUCIA BUIQUE DOS SANTOS ALMEIDA
Contratado(a)

Publicação Nº 3359233

PORTARIA N. 1025/SEDAF
ALEXANDRE MATOS PEREIRA, Secretário Municipal de Administração e Fazenda da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 6.053, de 23 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto n. 6.070 de 06 de março de 2017,
RESOLVE:
Art.1º Com fundamento aos artigos 40 ao 42, da Lei Complementar n. 401 de 22 de agosto de 2018, conceder a servidora DANIELA DE
OLIVEIRA TAMANINI, matrícula n. 244392-1, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, o primeiro Adicional por
Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n. 194507/2021, a realização de cursos de capacitação/ treinamento com carga
horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação
do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no artigo 53, inciso III, da Lei Complementar citada acima.
Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01/09/2021, de acordo com o artigo 46 da Lei Complementar n. 401, de 22
de agosto de 2018.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Rio do Sul, 14 de outubro de 2021.
ALEXANDRE MATOS PEREIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
Crf

PORTARIA Nº 1027 / SEDAF

Publicação Nº 3359583

PORTARIA Nº 1027/SEDAF
ALEXANDRE MATOS PEREIRA, Secretário Municipal de Administração e Fazenda da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 6.053, de 23 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto n. 6.070 de 06 de março de 2017;
RESOLVE:
Art.1º Com fundamento ao artigo 48, da Lei Complementar n. 401 de 22 de agosto de 2018, conceder a(o) servidor(a) DANIELA DE OLIVEIRA TAMANINI, matrícula n. 244392-1, ocupante do cargo de provimento Efetivo de AGENTE ADMINISTRATIVO, o primeiro Adicional por Formação Profissional por ter apresentado o diploma de conclusão de Graduação em Administração, no processo n. 194505/2021, e ter obtido
homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira conforme disposto no Art. 53, inciso III, da Lei Complementar citada acima.
Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01/09/2021, de acordo com o artigo 46 da Lei Complementar n. 401, de 22
de agosto de 2018.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Rio do Sul, 14 de outubro de 2021.
ALEXANDRE MATOS PEREIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
Crf

PORTARIA Nº 1028 / SEDAF

Publicação Nº 3359437

PORTARIA Nº 1028/SEDAF
ALEXANDRE MATOS PEREIRA, Secretário Municipal de Administração e Fazenda da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 6.053, de 23 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto n. 6.070 de 06 de março de 2017;
RESOLVE:
Art.1º Com fundamento ao artigo 48, da Lei Complementar n. 401 de 22 de agosto de 2018, conceder a(o) servidor(a) RUI ROCHA VICENTI,
matrícula n. 123218-2, ocupante do cargo de provimento Efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II, o primeiro Adicional por Formação
Profissional por ter apresentado o Certificado de conclusão do ensino Médio, no processo n. 194900/2021, e ter obtido homologação do
Comitê Permanente de Progressão na Carreira conforme disposto no Art. 53, inciso III, da Lei Complementar citada acima.
Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01/09/2021, de acordo com o artigo 46 da Lei Complementar n. 401, de 22
de agosto de 2018.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Rio do Sul, 14 de outubro de 2021.
ALEXANDRE MATOS PEREIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
Crf

PORTARIA Nº 1029 / SEDAF

Publicação Nº 3360088

PORTARIA Nº 1029/SEDAF
ALEXANDRE MATOS PEREIRA, Secretário Municipal de Administração e Fazenda da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 6.053, de 23 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto n. 6.070 de 06 de março de 2017;
RESOLVE:
Art.1º Com fundamento ao artigo 48, da Lei Complementar n. 401 de 22 de agosto de 2018, conceder a(o) servidor(a) JACKELINE FERNANDA CEOLA SCHWAMBACH, matrícula n. 1641620-1, ocupante do cargo de provimento Efetivo de FARMACÊUTICO, o primeiro Adicional
por Formação Profissional por ter apresentado o Certificado do Curso de Pós-Graduação – Especialização em Farmácia Clínica e Atenção
Farmacêutica, no processo n. 194072/2021, e ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira conforme disposto
no Art. 53, inciso III, da Lei Complementar citada acima.
Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01/09/2021, de acordo com o artigo 46 da Lei Complementar n. 401, de 22
de agosto de 2018.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Rio do Sul, 14 de outubro de 2021.
ALEXANDRE MATOS PEREIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
Crf

PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021/FMS

Publicação Nº 3359593
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A19BBF696A708BF1C96A69A5B8B053DA4C0E8B81

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021/FMS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR SERVIÇOS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, EM CONFORMIDADE COM AS NECESSIDADES DA
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SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC.
ENTREGA DOS ENVELOPES, CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO: Às 08h30min do dia 09/11/2021.
LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Rio do Sul sita à Praça 25 de Julho, n. 01, Centro, Rio do Sul/SC
CONTATO: Odirlei Farinéa / Inã Carini Zapelini Zanella Telefone: (47) 3531-1229/ (47) 3531-1227 E-mail: odirlei.farinea@riodosul.sc.gov.br
/ ina.zanella@riodosul.sc.gov.br
ÁREA RESPONSÁVEL: Departamento de Licitações
ÁREA REQUISITANTE: Secretaria da Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 87.02.1103.3390.3950 e demais dotações conforme orçamento vigente.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 453.220,00
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço:
Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Pç. 25 de Julho, 01, Centro, Departamento de Compras e Licitações.
A íntegra deste edital pode ser retirada também pelo sítio eletrônico da Prefeitura Municipal www.riodosul.sc.gov.br no menu autoatendimento – licitações.
Rio do Sul, 20 de outubro de 2021.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ ROBERTA HOCHLEITNER
Prefeito Municipal Secretária de Saúde

RAÍSA NOELI DAVE - 1º TERMO ADITIVO

Publicação Nº 3359290

1° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 118/2021, firmado em 14/09/2021, com término previsto para 14/10/2021.
O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr(a). Alexandre Matos Pereira, na qualidade de Secretário Municipal de Administração e Fazenda, com delegação de competência previsto no Decreto nº 6053 de 23 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto n°
6070 de 06 de março de 2017, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) RAÍSA NOELI DAVE portador(a) do CPF n°
090.861.529-96, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1° Aditivo ao Contrato Administrativo n° 118/2021, mediante as seguintes
cláusulas e condições:
Cláusula Primeira - Do Objeto
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo n° 018/2021, iniciando-se a prorrogação em 15/10/2021 e encerrando-se
em 05/11/2021."
Cláusula Segunda - Da Ratificação
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo
surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.
Cláusula Terceira: O CONTRATADO consente que a CONTRATANTE tome decisões referentes ao tratamento de dados pessoais e contratuais,
bem como realize o tratamento de tais dados, envolvendo operações como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação,
utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle
da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração, bem como publicação no sítio virtual da controladora e no
Diário Oficial dos Municípios, a fim de que surta os devidos efeitos legais.
Rio do Sul, 05/10/2021.
ALEXANDRE MATOS PEREIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
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Publicação Nº 3358579

Resolução Nº 08/2021
Dispõe sobre aprovação da alteração dos percentuais das proporções da destinação dos recursos do cofinanciamento dos Serviços de Proteção Social Básica e Especial de Média Complexidade, entre o Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) e o Fundo Municipal de Assistência
Social (FMAS) de Rio do Sul – SC.
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, no uso das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº
8.742 de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e pela Lei Municipal Complementar Nº 413, de 21 de dezembro
de 2018, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social e as instâncias de articulação, pactuação e deliberação do SUAS, ou seja,
o Conselho Municipal de Assistência Social de Rio do Sul – CMAS, e
CONSIDERANDO a reunião da Comissão de Finanças do CMAS, realizada no dia 06 de outubro de 2021, que avaliou a documentação recebida pela gestão da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, responsável pela execução da Política Municipal de Assistência Social,
que solicitava a alteração da repactuação dos recursos estaduais, visto a redução do cofinanciamento federal reduzido. A porcentagem de
custeio e investimento nas proteções estavam dispostas em 100%. A proposta de alteração nos percentuais apresenta para as duas proteções proporções de destinação de recursos em 70% para custeio e 30% para investimento. Os conselheiros integrantes desta comissão
elaboraram parecer favorável à aprovação da alteração do Plano de Trabalho para a Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de
Média Complexidade.
CONSIDERANDO a reunião ordinária do CMAS realizada no dia 14 de outubro de 2021, onde a plenária do CMAS referendou o parecer da comissão de finanças quanto à aprovação da alteração dos percentuais para o cofinanciamento estadual para a execução do Plano de Trabalho
do Município de Rio do Sul para a Proteção Social Básica e Especial de Média Complexidade do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.
RESOLVE:
Art. 1° Aprovar o Plano de Trabalho que contempla a partilha de recursos, provenientes do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS,
para o cofinanciamento dos Serviços da Proteção Social Básica e de Proteção Social Especial de Média Complexidade, a serem transferidos
para o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS referente ao ano de 2021 e a serem executados conforme o percentual estabelecido
no referido Plano.
Parágrafo único: O valor previsto do cofinanciamento pactuado pelo Estado para o município de Rio do Sul é de R$ 200.000,00 para a proteção social básica e de R$ 137.755,10 para a Proteção Social Especial de Média Complexidade. A proposta de alteração nos percentuais foi
definida para as duas proteções, sendo 70% para custeio e 30% para investimento.
Art. 2º Os recursos serão destinados aos serviços ofertados pelo município e elencados no Plano de Trabalho do Cofinanciamento, no âmbito
da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial de Média Complexidade de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009).
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Rio do Sul, 14 de outubro de 2021.
PALOMA FABÍOLA BORBA
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 1644

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 270/2021

Publicação Nº 3360041

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA
PRAÇA 25 DE JULHO - 1 | Rio do Sul - SC | Cep 89.160-900
Fone: (47) 3531-1200 | CNPJ: 83.102.574/0001-06
e-mail: imprensa@riodosul.sc.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 270/2021
Pregão Eletrônico Nº 172/2021
Validade: 12 meses

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um o MUNICÍPIO DE RIO DO SUL por meio do(a) PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIO DO SUL, pessoa jurídica de direito público, situado na 25 DE JULHO Nº. 1, CENTRO, cidade de Rio do Sul,
Santa Catarina, inscrito no CNPJ Nº. 83.102.574/0001-06, abaixo assinado, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e
alterações e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico do
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 172/2021, RESOLVE registrar os valores oferecidos para eventual aquisição parcelada de
material britado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Agricultura de Rio do Sul/SC, pelo período de
12 meses, conforme consta no Anexo do Edital do Pregão Eletrônico, que passa a fazer parte desta Ata, tendo sido, os referidos
valores, oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas no certame. Presentes às empresas e seus representantes:
Participantes Presentes
CENTRAL DE BRITAGEM CASTELINHO LTDA
LZK CONSTRUTORA LTDA
MINERACAO RIO DO OURO LTDA
LZK CONSTRUTORA LTDA
H2W SOLUÇÕES LTDA EPP

CPF/CNPJ
01.408.503/0001-63
07.455.659/0001-81
78.266.566/0002-38
07.455.659/0003-43
19.726.807/0001-34

CLÁUSULA I – DO OBJETO
1. CONTRATAÇÃO: eventual aquisição parcelada de material britado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Obras e Agricultura de Rio do Sul/SC, em um prazo que se estende até 12 meses a partir da assinatura da presente ata, através do
Sistema de Registro de Preços, para uso da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL, de acordo com as especificações e
quantitativos abaixo estimados:
Fornecedor: 331228 - CENTRAL DE BRITAGEM CASTELINHO LTDA
Item Descrição
4
Brita nr. 2.

Unidade Marca Qtde. Item Valor Unitário Valor Total
Ton.
Própria
2.000
R$35,24
R$70.480,00
Brita 2
Total do Fornecedor:
R$70.480,00
Total Geral dos Itens:
R$70.480,00

1.1. CONSUMO MÉDIO: O valor estimado para a citada aquisição pelo período de 12 meses é de R$70.480,00 (setenta mil,
quatrocentos e oitenta reais).

CLÁUSULA II – DA VALIDADE DOS PREÇOS
2. A presente Ata de Registro de Preços terá validade até 12 meses, a partir da sua assinatura, não sendo permitido prorrogação.
2.1. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município não será obrigado a contratar o objeto referido na
Cláusula I exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente,
sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das
hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

Rio do Sul (SC), 18 de outubro de 2021.

CENTRAL DE BRITAGEM CASTELINHO LTDA
CONTRATADA

___________________________________
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
CPF: 054.215.249-57
Prefeito Municipal
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RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 271/2021

Publicação Nº 3360042

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA
PRAÇA 25 DE JULHO - 1 | Rio do Sul - SC | Cep 89.160-900
Fone: (47) 3531-1200 | CNPJ: 83.102.574/0001-06
e-mail: imprensa@riodosul.sc.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 271/2021
Pregão Eletrônico Nº 172/2021
Validade: 12 meses

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um o MUNICÍPIO DE RIO DO SUL por meio do(a) PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIO DO SUL, pessoa jurídica de direito público, situado na 25 DE JULHO Nº. 1, CENTRO, cidade de Rio do Sul,
Santa Catarina, inscrito no CNPJ Nº. 83.102.574/0001-06, abaixo assinado, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e
alterações e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico do
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 172/2021, RESOLVE registrar os valores oferecidos para eventual aquisição parcelada de
material britado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Agricultura de Rio do Sul/SC, pelo período de
12 meses, conforme consta no Anexo do Edital do Pregão Eletrônico, que passa a fazer parte desta Ata, tendo sido, os referidos
valores, oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas no certame. Presentes às empresas e seus representantes:
Participantes Presentes
CENTRAL DE BRITAGEM CASTELINHO LTDA
LZK CONSTRUTORA LTDA
MINERACAO RIO DO OURO LTDA
LZK CONSTRUTORA LTDA
H2W SOLUÇÕES LTDA EPP

CPF/CNPJ
01.408.503/0001-63
07.455.659/0001-81
78.266.566/0002-38
07.455.659/0003-43
19.726.807/0001-34

CLÁUSULA I – DO OBJETO
1. CONTRATAÇÃO: eventual aquisição parcelada de material britado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Obras e Agricultura de Rio do Sul/SC, em um prazo que se estende até 12 meses a partir da assinatura da presente ata, através do
Sistema de Registro de Preços, para uso da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL, de acordo com as especificações e
quantitativos abaixo estimados:
Fornecedor: 2488329 - LZK CONSTRUTORA LTDA
Item
1
2

Descrição
Bica corrida.
Pó de brita.

Unidade
Ton.
Ton.

Marca
PRÓPRIA
PRÓPRIA

Qtde. Item Valor Unitário
4.000
R$26,00
3.000
R$33,49
Total do Fornecedor:
Total Geral dos Itens:

Valor Total
R$104.000,00
R$100.470,00
R$204.470,00
R$204.470,00

1.1. CONSUMO MÉDIO: O valor estimado para a citada aquisição pelo período de 12 meses é de R$204.470,00 (duzentos e quatro
mil, quatrocentos e setenta reais).
Rio do Sul (SC), 18 de outubro de 2021.

LZK CONSTRUTORA LTDA
CONTRATADA

___________________________________
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
CPF: 054.215.249-57
Prefeito Municipal
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RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 272/2021

Publicação Nº 3360044

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA
PRAÇA 25 DE JULHO - 1 | Rio do Sul - SC | Cep 89.160-900
Fone: (47) 3531-1200 | CNPJ: 83.102.574/0001-06
e-mail: imprensa@riodosul.sc.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 272/2021
Pregão Eletrônico Nº 172/2021
Validade: 12 meses

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um o MUNICÍPIO DE RIO DO SUL por meio do(a) PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIO DO SUL, pessoa jurídica de direito público, situado na 25 DE JULHO Nº. 1, CENTRO, cidade de Rio do Sul,
Santa Catarina, inscrito no CNPJ Nº. 83.102.574/0001-06, abaixo assinado, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e
alterações e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico do
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 172/2021, RESOLVE registrar os valores oferecidos para eventual aquisição parcelada de
material britado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Agricultura de Rio do Sul/SC, pelo período de
12 meses, conforme consta no Anexo do Edital do Pregão Eletrônico, que passa a fazer parte desta Ata, tendo sido, os referidos
valores, oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas no certame. Presentes às empresas e seus representantes:
Participantes Presentes
CENTRAL DE BRITAGEM CASTELINHO LTDA
LZK CONSTRUTORA LTDA
MINERACAO RIO DO OURO LTDA
LZK CONSTRUTORA LTDA
H2W SOLUÇÕES LTDA EPP

CPF/CNPJ
01.408.503/0001-63
07.455.659/0001-81
78.266.566/0002-38
07.455.659/0003-43
19.726.807/0001-34

CLÁUSULA I – DO OBJETO
1. CONTRATAÇÃO: eventual aquisição parcelada de material britado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Obras e Agricultura de Rio do Sul/SC, em um prazo que se estende até 12 meses a partir da assinatura da presente ata, através do
Sistema de Registro de Preços, para uso da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL, de acordo com as especificações e
quantitativos abaixo estimados:
Fornecedor: 31694217 - H2W SOLUÇÕES LTDA EPP
Item
3

Descrição
Brita Nr. 1.

Unidade
Ton.

Marca
Pedreira Brita Nr. 1

Qtde. Item
3.000

Valor Unitário
R$36,67
Total do Fornecedor:
Total Geral dos Itens:

Valor Total
R$110.010,00
R$110.010,00
R$110.010,00

1.1. CONSUMO MÉDIO: O valor estimado para a citada aquisição pelo período de 12 meses é de R$110.010,00 (cento e dez mil e dez
reais).
Rio do Sul (SC), 18 de outubro de 2021.

H2W SOLUÇÕES LTDA EPP
CONTRATADA

___________________________________
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
CPF: 054.215.249-57
Prefeito Municipal
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RESUMO DO CONTRATO Nº 259/2021

Publicação Nº 3358282
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6B71D5D428DB6DA2259EA5F5A8C14C1C9965A75E

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 259/2021
Dispensa de Licitação nº. 181/2021
Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratada: Bagio & Engenheiros Associados S/S Ltda – CNPJ 86.830.080/0001-28
Objeto: Contratação de empresa para elaboração de projeto da ponte de acesso oeste, conectando os bairros Canoas e Budag, do município
de Rio do Sul/SC.
Valor total: R$32.850,00 (trinta e dois mil e oitocentos e cinquenta reais).
Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias a contar da assinatura da ordem de serviço.
Prazo de Vigência: 200 (duzentos) dias a contar da assinatura do contrato.
Recurso: 86.07.1072.4490.5180 e demais dotações conforme orçamento vigente.
Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Rio do Sul/SC, 08 de outubro de 2021.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal
BAGIO & ENGENHEIROS ASSOCIADOS S/S LTDA
Dorival Bagio

SUZANA APARECIDA BRACOVESCZ MORDHOST - 2º TERMO ADITIVO

Publicação Nº 3358724

2° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 099/2021, firmado em 24/06/2021, com término previsto para 01/10/2021.
O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr(a). Alexandre Matos Pereira, na qualidade de Secretário Municipal de Administração e Fazenda, com delegação de competência previsto no Decreto nº 6053 de 23 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto n° 6070
de 06 de março de 2017, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) SUZANA APARECIDA BRACOVESCZ MORDHOST
portador(a) do CPF n° 726.266.319-49, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2° Aditivo ao Contrato Administrativo n° 099/2021,
mediante as seguintes cláusulas e condições:
Cláusula Primeira - Do Objeto
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo n° 099/2021, iniciando-se a prorrogação em 02/10/2021 e encerrando-se
em 13/10/2021."
Cláusula Segunda - Da Ratificação
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo
surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.
Cláusula Terceira: O CONTRATADO consente que a CONTRATANTE tome decisões referentes ao tratamento de dados pessoais e contratuais,
bem como realize o tratamento de tais dados, envolvendo operações como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação,
utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle
da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração, bem como publicação no sítio virtual da controladora e no
Diário Oficial dos Municípios, a fim de que surta os devidos efeitos legais.
Rio do Sul, 05/10/2021.
ALEXANDRE MATOS PEREIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda

ASSINADO DIGITALMENTE

SUZANA APARECIDA BRACOVESCZ MORDHOST
Contratado(a)
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DECRETO Nº 10.317, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359196

DECRETO N° 10.317, de 19 de outubro de 2021.
“CONCESSÃO
DE
MOTORISTA
DA
SECRETARIA
DE
ASSISTÊNCIA
E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEADES, PARA
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTO –
FMD, POR PRAZO DETERMINADO”.

DECRETA:

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa
Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no
Artigo 37, Inciso VI, da Lei Orgânica do Município.

Art.1° - Concede-se à Fundação Municipal de Desportos - FMD, por tempo determinado o
motorista Márcio de Souza, matrícula nº 74535, Paulo Rene Rodrigues de Moura,
matrícula nº 166413, Alexandro da Silva Feleti, matrícula nº 315505-84, e ou Cacildo
João Furlan, matrícula nº 99392, no dia 21 de outubro de 2021, com saída do Clube de
Caça e Tiro Dias Velho, às 18h, para o deslocamento até a cidade de Blumenau/SC,
para o transporte dos atletas da modalidade de Bolão 23 Masculino, que irão
participar do evento “Copa ND de Bolão 23 Masculino”, que será realizado nas
dependências do Esporte Clube Água Verde. Retorno após o evento, às 23h.
Art.2° - As despesas decorrentes do uso, manutenção do referido veículo cedido por este
Decreto, ou da cessão dos servidores da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento
Social - SEADES, ocorrerão à conta das dotações específicas do orçamento vigente da
Fundação beneficiada.
Art.3° - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO.
19 de outubro de 2021.

JOSE EDUARDO
ROTHBARTH
THOME:05421524957

Digitally signed by JOSE EDUARDO ROTHBARTH
THOME:05421524957
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM
BRANCO, ou=11825802000157, cn=JOSE
EDUARDO ROTHBARTH THOME:05421524957
Date: 2021.10.20 14:26:33 -03'00'

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito do Município de Rio do Sul

ASSINADO DIGITALMENTE

JAIRO
WEHMUTH
JUNIOR:85
110450900

Assinado de
forma digital por
JAIRO WEHMUTH
JUNIOR:85110450
900
Dados: 2021.10.20
11:05:52 -03'00'
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DECRETO Nº 10.318, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359200

DECRETO N° 10.318, de 19 de outubro de 2021.
“CONCESSÃO
DE
MOTORISTA
DA
SECRETARIA
DE
ASSISTÊNCIA
E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEADES, PARA
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTO –
FMD, POR PRAZO DETERMINADO”.

DECRETA:

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa
Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no
Artigo 37, Inciso VI, da Lei Orgânica do Município.

Art.1° - Concede-se à Fundação Municipal de Desportos - FMD, por tempo determinado o
motorista Márcio de Souza, matrícula nº 74535, Paulo Rene Rodrigues de Moura,
matrícula nº 166413, Alexandro da Silva Feleti, matrícula nº 315505-84, e ou Cacildo
João Furlan, matrícula nº 99392, no dia 22 de outubro de 2021, com saída do Ginásio
Municipal Artenir Werner, às 14h, para o deslocamento até a cidade de
Agronômica/SC, para o transporte dos atletas da modalidade de Voleibol Feminino,
que irão participar do evento “Treinamento para a OLESC”, que será realizado no
Ginásio Municipal de Esportes. Retorno após o evento, às 17h.
Art.2° - As despesas decorrentes do uso, manutenção do referido veículo cedido por este
Decreto, ou da cessão dos servidores da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento
Social - SEADES, ocorrerão à conta das dotações específicas do orçamento vigente da
Fundação beneficiada.
Art.3° - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO.
19 de outubro de 2021.
Digitally signed by JOSE EDUARDO ROTHBARTH
JOSE EDUARDO
THOME:05421524957
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM
ROTHBARTH
BRANCO, ou=11825802000157, cn=JOSE EDUARDO
THOME:05421524957
THOME:05421524957 ROTHBARTH
Date: 2021.10.20 14:28:04 -03'00'
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito do Município de Rio do Sul

Assinado de

forma digital por
JAIRO
JAIRO WEHMUTH
WEHMUTH JUNIOR:8511045
JUNIOR:85 0900
Dados:
110450900 2021.10.20
11:06:20 -03'00'
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DECRETO Nº 10.319, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359210

DECRETO N° 10.319, de 19 de outubro de 2021.
“CONCESSÃO
DE
MOTORISTA
DA
SECRETARIA
DE
ASSISTÊNCIA
E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEADES, PARA
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTO –
FMD, POR PRAZO DETERMINADO”.

DECRETA:

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa
Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no
Artigo 37, Inciso VI, da Lei Orgânica do Município.

Art.1° - Concede-se à Fundação Municipal de Desportos - FMD, por tempo determinado o
motorista Márcio de Souza, matrícula nº 74535, Paulo Rene Rodrigues de Moura,
matrícula nº 166413, Alexandro da Silva Feleti, matrícula nº 315505-84, e ou Cacildo
João Furlan, matrícula nº 99392, no dia 23 de outubro de 2021, com saída do Ginásio
Municipal Artenir Werner, às 06h, para o deslocamento até a cidade de Chapecó/SC,
para o transporte dos atletas da modalidade de Futsal Adulto Masculino, que irão
participar do evento “Semifinal da Copa Catarinense da Liga Catarinense”, que será
realizado no Ginásio da SER Aurora. Retorno após o evento.
Art.2° - As despesas decorrentes do uso, manutenção do referido veículo cedido por este
Decreto, ou da cessão dos servidores da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento
Social - SEADES, ocorrerão à conta das dotações específicas do orçamento vigente da
Fundação beneficiada.
Art.3° - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO.
19 de outubro de 2021.
Digitally signed by JOSE EDUARDO

ROTHBARTH THOME:05421524957
JOSE EDUARDO
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
ROTHBARTH
A3, ou=EM BRANCO, ou=11825802000157,
cn=JOSE EDUARDO ROTHBARTH
THOME:05421524957 THOME:05421524957
Date: 2021.10.20 14:29:17 -03'00'

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito do Município de Rio do Sul

ASSINADO DIGITALMENTE

JAIRO
WEHMUTH
JUNIOR:85
110450900

Assinado de
forma digital por
JAIRO WEHMUTH
JUNIOR:8511045
0900
Dados:
2021.10.20
11:06:41 -03'00'
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DECRETO Nº 10.320, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359216

DECRETO N° 10.320, de 19 de outubro de 2021.
“CONCESSÃO DE MOTORISTA DA
SECRETARIA
DE
ASSISTÊNCIA
E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEADES,
PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE
DESPORTO – FMD, POR
PRAZO
DETERMINADO”.

DECRETA:

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de
Santa Catarina, no uso das atribuições legais,
previstas no Artigo 37, Inciso VI, da Lei Orgânica
do Município.

Art.1° - Concede-se à Fundação Municipal de Desportos - FMD, por tempo determinado
o motorista Márcio de Souza, matrícula nº 74535, Paulo Rene Rodrigues de
Moura, matrícula nº 166413, Alexandro da Silva Feleti, matrícula nº 31550584, e ou Cacildo João Furlan, matrícula nº 99392, no dia 24 de outubro de 2021,
com saída do Ginásio Municipal Artenir Werner, às 11h, para o deslocamento
até a cidade de Joinville/SC, para o transporte dos atletas da modalidade de
Futsal Adulto Masculino Sub 11, que irão participar do evento “Copa
Catarinense”, que será realizado no Ginásio Grêmio Wirpool. Retorno após o
evento, às 19h.
Art.2° - As despesas decorrentes do uso, manutenção do referido veículo cedido por este
Decreto, ou da cessão dos servidores da Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social - SEADES, ocorrerão à conta das dotações específicas
do orçamento vigente da Fundação beneficiada.
Art.3° - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO.
19 de outubro de 2021.
THOME:05421524957
JOSE EDUARDO
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM
ROTHBARTH
BRANCO, ou=11825802000157, cn=JOSE
ROTHBARTH THOME:05421524957
THOME:05421524957 EDUARDO
Date: 2021.10.20 14:30:22 -03'00'
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito do Município de Rio do Sul
Digitally signed by JOSE EDUARDO ROTHBARTH

ASSINADO DIGITALMENTE

JAIRO
Assinado de forma
por JAIRO
WEHMUTH digital
WEHMUTH
JUNIOR:85 JUNIOR:85110450900
Dados: 2021.10.20
11:07:02 -03'00'
110450900
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DECRETO Nº 10.322, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359223

DECRETO Nº 10.322, de 20 de outubro de 2021.
“ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR
SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DO SUL”
O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com
o artigo 12, inciso III da Lei Orçamentária nº 6.206 de 11 de
dezembro de 2020.
DECRETA
Art. 1º - Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no corrente exercício
financeiro no montante de R$ 130.783,29 (cento e trinta mil, setecentos e oitenta e
três reais e vinte e nove centavos), por conta do Superávit Financeiro verificado no
exercício anterior, de acordo com o que determina o artigo 12º da Lei Orçamentária nº
6.206/2020, visando a suplementação da seguinte dotação orçamentária:
87.00
87.02
2.058
3.0.00.00
3.3.00.00
3.3.90.00
03386600

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Blatb – Ações Saúde da Família
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Portaria 1.666/2020
TOTAL

R$
R$

130.783,29
130.783,29

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO
20 de outubro de 2021

JOSE EDUARDO
ROTHBARTH
THOME:05421524957

Digitally signed by JOSE EDUARDO ROTHBARTH
THOME:05421524957
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM
BRANCO, ou=11825802000157, cn=JOSE EDUARDO
ROTHBARTH THOME:05421524957
Date: 2021.10.20 14:31:27 -03'00'

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito do Município de Rio do Sul

ASSINADO DIGITALMENTE

Assinado de

JAIRO
forma digital por
WEHMUTH
WEHMUTH JAIRO
JUNIOR:85110450
JUNIOR:85 900
Dados: 2021.10.20
110450900 11:07:28 -03'00'
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DECRETO Nº 10.324, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359500

DECRETO Nº 10.324, de 20 de outubro de 2021
“ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR
TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NA
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE RIO DO
SUL”
O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribuições, e de
conformidade
com o artigo 12, inciso I da Lei Orçamentária nº 6.206 de
11/12/2020.
DECRETA
Art. 1º - Ficam suplementadas na importância de R$ 99.755,55 (noventa e nove mil,
setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), por conta da
tendência do excesso de arrecadação referente ao repasse do Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina, para pintura da Fundação Cultural e também para aquisição
de um veículo, as seguintes dotações da Fundação Cultural de Rio do Sul.
88.00

FUNDAÇÃO CULTURAL DE RIO DO
SUL
88.01
FUNDAÇÃO CULTURAL
2.076
Manutenção da Fundação Cultural de Rio do
Sul
3.0.00.00 Despesas de Capital
3.3.00.00 Investimentos
3.3.90.00 Aplicações Diretas
01803900 Tribunal de Justiça do Estado – Cultural
R$
4.0.00.00 Despesas de Capital
4.4.00.00 Investimentos
4.4.90.00 Aplicações Diretas
01803900 Tribunal de Justiça do Estado – Cultural
R$
TOTAL
R$

24.987,95

74.767,60
99.755,55

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO
20 de outubro de 2021
JOSE EDUARDO
ROTHBARTH
THOME:05421524957

Digitally signed by JOSE EDUARDO ROTHBARTH
THOME:05421524957
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO,
ou=11825802000157, cn=JOSE EDUARDO ROTHBARTH
THOME:05421524957
Date: 2021.10.20 16:37:38 -03'00'

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito do Município de Rio do Sul

ASSINADO DIGITALMENTE

JAIRO
Assinado de forma
por JAIRO
WEHMUTH digital
WEHMUTH
JUNIOR:85 JUNIOR:85110450900
Dados: 2021.10.20
16:24:58 -03'00'
110450900
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DECRETO Nº 10.325, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359513

DECRETO Nº 10.325, de 20 de outubro de 2021
“SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE RIO DO SUL”
O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 12,
inciso II, da Lei Orçamentária nº 6.206 de 11 de dezembro de
2020.

DECRETA

Art. 1º – Fica suplementada até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a seguinte dotação do
orçamento vigente da Fundação Cultural de Rio do Sul:
88.00
88.01
2.076
4.0.00.00
4.4.00.00
4.4.90.00
01060000

FUNDAÇÃO CULTURAL DE RIO DO SUL
FUNDAÇÃO CULTURAL
Manutenção da Fundação Cultural de Rio do Sul
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Recursos
Diretamente
Arrecadados
pela R$
Administração Indireta e Fundos
TOTAL
R$

40.000,00
40.000,00

Art. 2º - Em contrapartida a suplementação constante do artigo primeiro, fica anulada na mesma
importância parcial até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a seguinte dotação do
orçamento vigente da Fundação Cultural de Rio do Sul:
88.00
88.01
2.076
3.0.00.00
3.3.00.00
3.3.90.00
01060000

FUNDAÇÃO CULTURAL DE RIO DO SUL
FUNDAÇÃO CULTURAL
Manutenção da Fundação Cultural de Rio do Sul
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Recursos
Diretamente
Arrecadados
pela R$
Administração Indireta e Fundos
TOTAL
R$

40.000,000
40.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
GABINETE DO PREFEITO
20 de outubro de 2021

JOSE EDUARDO
ROTHBARTH
THOME:05421524957

Digitally signed by JOSE EDUARDO ROTHBARTH
THOME:05421524957
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO,
ou=11825802000157, cn=JOSE EDUARDO ROTHBARTH
THOME:05421524957
Date: 2021.10.20 16:38:36 -03'00'

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito do Município de Rio do Sul

ASSINADO DIGITALMENTE

Assinado de

forma digital por
JAIRO
JAIRO WEHMUTH
WEHMUTH JUNIOR:85110450
JUNIOR:85 900
Dados:
110450900 2021.10.20
16:25:34 -03'00'
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Rio Fortuna
Prefeitura
RESULTADO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 059/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA
Processo de Licitação 059/2021
Edital de Tomada de Preços 003/2021

Publicação Nº 3358676

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6A9C0334657A2365DE6A8841F9A37F90F4C93682

O Prefeito Municipal de Rio Fortuna, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará às 8h30min, do dia 08 de novembro
de 2021, na Sede da Prefeitura Municipal de Rio Fortuna, localizada na Avenida Sete de Setembro, nº 1.175, TOMADA DE PREÇOS visando à
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA
URBANA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA LUIZ DOMINGOS ALBERTON, NO MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA. Os interessados em
participar poderão retirar o Edital Completo e demais informações no Setor de Licitações do Município de Rio Fortuna, no endereço acima,
de segunda à sexta-feira, das 07 (sete) às 13 (treze) horas, no site www.riofortuna.sc.gov.br, ou pelo telefone (48) 3653-1122.
Rio Fortuna/ SC, 20 de outubro de 2021.
NERI VANDRESEN
Prefeito Municipal
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Rio Negrinho
Prefeitura
LEI Nº 3541 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3360061

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina;
Faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, através do Fundo Municipal de Saúde, autorizado a firmar convênio com a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE de Rio Negrinho.
I - O convênio tem por objetivo integrar a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Rio Negrinho no Sistema Único de
Saúde – SUS para prestação de serviços assistenciais de saúde no Atendimento/Acompanhamento de Pacientes em Reabilitação do Desenvolvimento Neuropsicomotor.
II - Os serviços serão prestados efetivamente aos usuários do Sistema Único de Saúde SIA/SUS, ambulatoriais, que forem devidamente encaminhados pela rede básica e de referência da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negrinho, conforme protocolo de acesso da regulação
estadual ambulatorial SES/SC, fevereiro/2020.
III - A minuta do convênio em anexo, é parte integrante da presente Lei.
Art. 2º A base para a construção dos valores conveniados é a Programação Pactuada e Integrada – PPI, a série histórica e as tabelas de
procedimentos do SUS.
Parágrafo único. O valor anual estimado para a execução do projeto importa em R$ 191.472,12 (cento e noventa e um mil e quatrocentos
e setenta e dois reais e doze centavos), com o primeiro exercício conforme abaixo especificado:
Programação Orçamentária
Código SUS

Descrição Procedimento Teto Físico Mensal

Valor Procedimento

Teto Financeiro Mensal

Teto Financeiro Anual

03.01.07.007-5

Atendimento/acompanhamento de paciente
em reabilitação do
desenvolvimento neuropsicomotor

R$ 17,67

R$ 15.956,01

R$ 191.472,12

903

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão, no presente exercício, à conta da Unidade Orçamentária do Fundo Municipal de Saúde
na seguinte dotação: 19.001.2210.0010.0301.0019.3.3.3.90.39.50.00.00.00.00.00 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Parágrafo único. As despesas decorrentes desta Lei serão cobertas por repasse do Ministério da Saúde – Fundo Nacional de Saúde ao Fundo
Municipal de Saúde.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Rio Negrinho, 14 de outubro de 2021
CAIO CESAR TREML - Prefeito Municipal
MARISTELA BRINIAK – Secretária de Administração e Recursos Humanos
SANDRA MARA BRAMBILLA HACKE – Secretária de Educação
MARCELI KRUGER – Secretária de Assistência Social
GILSON LUIS KOLENEZ – Secretário de Desenvolvimento Econômico
LUIZ ALBERTO WIESE – Secretário de Finanças
VILSON VENSKE – Secretário de Infraestrutura
MÁRCIA TEREZINHA PSCHEIDT – Secretária de Planejamento e Meio Ambiente
RAFAEL SCHROEDER – Secretário de Saúde
IVO OLCY SOARES – Secretário de Ações Governamentais e Serviços Públicos
RONEI LOVEMBERGER - Secretário de Agricultura
ASSINADO DIGITALMENTE
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MARCELO STREIT - Secretário de Habitação e Promoção Social
TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SÍ CELEBRAM O MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E AASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIO NEGRINHO
O MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 83.102.756/0001-79, com sede governamental
na Avenida Richard Schweitzer de Albuquerque, nº 200, bairro Centro, nesta cidade de Rio Negrinho - SC, neste ato representado por seu
Prefeito Municipal, Senhor Caio Cesar Treml, doravante denominado simplesmente CONVENENTE, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS, entidade de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 10.377.912/0001-30, situada a Avenida
Richard Schweitzer de Albuquerque, nº 40, neste ato representado por seu Gestor, Senhor Rafael Schroeder, e, de outro lado, a Entidade
Filantrópica ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIO NEGRINHO, pessoa jurídica de direito privado, com cadastro
constante no CNES sob nº 7541538, inscrita no CNPJ sob nº 83.620.500/0001-53, situada na BR 280, nº 1540, Bairro Vila Nova, neste ato
representada pelo seu representante legal, Senhor(a) sua Presidente Tatiane Marega, inscrita no CPF 785.757.539-91, doravante denominada CONVENIADA, resolvem formalizar o presente convênio, mediante seguinte cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Convênio tem por objetivo integrar a CONVENIADA no Sistema Único de Saúde – SUS para prestação de serviços assistenciais de
saúde no Atendimento/Acompanhamento de Pacientes em Reabilitação do Desenvolvimento Neuropsicomotor, sob a responsabilidade Técnica do(a) Sr(a) ______________________, portadora do CPF/MF nº ________________, Psicólogo (a) com registro no CRP/SC nº _____ ,
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
Na execução do presente Convênio, a CONVENIADA deverá observar as seguintes condições a serem realizadas:
1. O Decreto nº 7.612 de 17 de novembro de 2011; que institui o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Plano Viver sem
Limites;
2. A Portaria MS/GM nº 793, de 24 de abril de 2012, que institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no SUS;
3. O Manual de Normas Técnicas para Serviços de Reabilitação em Deficiência Intelectual e/ou Distúrbio do Espectro Autista, publicado em
2013, Deliberação 228/CIB/2013;
4. A Deliberação 180/CIB/2015, que orientou a transferência de gestão das APAEs.
5. A Portaria GM/MS nº 3.687, de 22 de dezembro de 2017, que estabelece a alteração de valores de procedimentos, recurso a ser incorporado ao Bloco de Média e Alta Complexidade - Componente Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade dos Estados, Distrito Federal e
Municípios e define estratégia para ampliação do acesso a Procedimentos de Reabilitação da Tabela SUS;
6. A Deliberação CIB/SC nº 024/2018, nos seus Artº 1 e 2, que trata sobre o levantamento dos Serviços para distribuição do novo teto
financeiro.
7. Os serviços referidos serão executados pela CONVENIADA no local onde possui sua sede.
Parágrafo único – Os serviços serão prestados efetivamente aos usuários do Sistema Único de Saúde SIA/SUS, ambulatoriais, que forem
devidamente encaminhados pela rede básica e de referência da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negrinho, conforme PROTOCOLO DE
ACESSO DA REGULAÇÃO ESTADUAL AMBULATORIAL SES/SC, FEVEREIRO/2020.
CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
1. Para o cumprimento do objeto deste Contrato a CONVENIADA se obriga a oferecer ao paciente todo o recurso necessário ao seu atendimento.
2. Manter sempre atualizado o prontuário dos pacientes;
3. A CONVENIADA deverá afixar Aviso, conforme material padrão disponibilizado pela CONVENENTE aos credenciados, em local visível, de
sua condição de entidade integrante do SUS, constando a gratuidade dos serviços prestados, nessa condição, aos usuários.
4. A CONVENIADA não poderá cobrar do paciente, ou seu acompanhante, qualquer complementação aos valores pagos pelos serviços
prestados nos termos deste Convênio.
5. Justificar ao paciente, ou a seu responsável, por escrito, bem como, à Secretaria Municipal de Saúde, formalmente, as razões técnicas
alegadas quando da decisão de não realização de qualquer ato previsto no Convênio;
6. Notificar a CONVENENTE de eventual alteração de sua razão social ou de seu controle acionário e de mudança em sua diretoria, Responsável Técnico, contrato ou estatuto, enviando ao contratante, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do registro da
alteração, cópia autenticada da Certidão de Junta comercial ou do Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas.
7. É de responsabilidade exclusiva e integral da CONVENIADA a utilização de pessoal para execução do objeto deste Convênio, incluídos os
encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma
hipótese poderão ser transferidos para a CONVENENTE ou para o Ministério da Saúde.
CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONVENENTE
É de responsabilidade da CONVENENTE:
1. transferir os recursos previstos nesse convênio à CONVENIADA;
2. controlar, fiscalizar e avaliar as ações e os serviços conveniados conforme descrito por esse convênio;
CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONVENIADA
O CONVENENTE não será responsável pela indenização de danos causados pela CONVENIADA a usuários, aos órgãos do SUS e a terceiros,
decorrentes de ação ou omissão voluntária, de negligência, imperícia ou imprudência, desde que comprovados legalmente.
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
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A CONVENIADA receberá mensalmente da CONVENENTE os recursos para a cobertura dos serviços conveniados, de acordo com o pactuado
nesse documento e no respectivo Plano Operativo.
Parágrafo primeiro – A base para a construção dos valores aqui conveniados é a Programação Pactuada e Integrada – PPI, a série histórica
e as tabelas de procedimentos do SUS.
Parágrafo segundo – O valor anual estimado para a execução do Presente CONVÊNIO importa em R$ 191.472,12 (cento e noventa e um
mil e quatrocentos e setenta e dois reais e doze centavos), conforme abaixo especificado:
Programação Orçamentária

Código SUS

Descrição Procedimento Teto Físico Mensal

Valor procedimento
R$

Teto Financeiro Mensal
R$

Teto financeiro Anual
R$

03.01.07.007-5

Atendimento/acompanhamento de pacientes
em reabilitação do
desenvolvimento neuropsicomotor

16,67

15.956,01

191.472,12

903

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes deste CONVÊNIO correrão, no presente exercício, à conta da Unidade Orçamentária do Fundo Municipal de Saúde
na seguinte dotação:
1. 19.001.2210.0010.0301.0019.3.3.3.90.39.50.00.00.00.00.00 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Parágrafo único – As despesas decorrentes deste CONVÊNIO serão cobertas por repasse do Ministério da Saúde – Fundo Nacional de Saúde
ao Fundo Municipal de Saúde.
CLÁUSULA OITAVA – DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os valores estipulados neste CONVÊNIO serão pagos da seguinte forma:
1. Os pagamentos serão efetuados pela CONVENENTE, até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços
executados, conforme Portaria Ministerial nº 2617 de 01/11/2013, através de depósito em conta corrente da CONVENIADA. A entrega do
Boletim de Produção Ambulatorial (BPA) ou arquivo txt, obrigatoriamente deverá ser encaminhado no último dia útil do mês em exercício.
2. Os valores referentes aos serviços prestados, englobados pela Portaria nº 1635/GM de 12 de setembro de 2002, estão vinculados ao repasse do Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde e/ou Secretaria de estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde e serão pagos à CONVENIADA assim que os recursos forem depositados na conta específica do Fundo Municipal de Saúde, cumprida a tramitação de ordem legal.
3. Os valores relativos a este Convênio serão reajustados e concedidos na mesma proporção em que houver sido atualizada a Tabela de
Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS – SIGTAP, em conformidade com o Ministério da Saúde e Conselho Nacional de Saúde, após
a publicação da Portaria respectiva no Diário Oficial da União.
CLÁUSULA NONA - DO CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA
A execução do presente CONVÊNIO será avaliada pelos órgãos competentes do SUS, mediante procedimentos de controle, avaliação e
auditoria indireta ou local, os quais observarão o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas nesse instrumento, à verificação dos
serviços, melhorias e qualificações prestados e de quaisquer outros dados necessários.
Parágrafo primeiro – Poderá a qualquer tempo ser realizada auditoria pelos Gestores do Sistema de Saúde.
Parágrafo segundo – A CONVENIADA facilitará a CONVENENTE e aos demais Gestores do Sistema, o acompanhamento e a fiscalização
permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados, pertinentes a este CONVÊNIO.
Parágrafo Terceiro – A CONVENIADA deverá observar e cumprir os protocolos de acesso e regulação da rede pública assistencial de saúde
e também submeter-se as normas e rotinas da Central de Regulação, Controle e Avaliação do Gestor Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
A inobservância, pela CONVENIADA, de cláusula ou obrigação constante desse CONVÊNIO ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará a CONVENENTE a aplicar-lhe as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666 de 1993, na legislação do
componente federal, estadual e municipal de auditoria do SUS, sendo previsto as seguintes sanções:
1.
2.
3.
4.

advertência escrita;
rescisão do CONVÊNIO;
declaração de inidoneidade.
ressarcimento aos cofres públicos.
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Parágrafo primeiro – A imposição das penalidades previstas nesta cláusula dependerá da gravidade do fato que as motivar, considerada as
circunstâncias objetivas de cada ocorrência.
Parágrafo segundo – A imposição de qualquer das sanções não ilidirá o direito da CONVENENTE exigir indenização integral dos prejuízos
que o fato gerador da penalidade tiver acarretado para os órgãos gestores do SUS, seus usuários e terceiros, independentemente das responsabilidades criminal ou ética do autor do fato.
Parágrafo terceiro – A CONVENIADA terá direito a todos os prazos previstos na Lei para entrar com os recursos processuais cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
A rescisão deste CONVÊNIO obedecerá às disposições da Lei Federal nº 8.666 de 1993 e a legislação do Sistema Único de Saúde.
Parágrafo primeiro – Em caso de rescisão do presente CONVÊNIO por parte da CONVENENTE por descumprimento das cláusulas desse convênio, não caberá à CONVENIADA, direito a qualquer indenização, salvo o pagamento pelos serviços que forem devidamente apresentados
em prestação de contas aprovada até a data do evento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente CONVÊNIO terá por termo inicial a data de sua assinatura. Com vigência de 12 (doze) meses, podendo
ser renovado, havendo interesse público, por sucessivos períodos de 12 (doze) meses, até o término do ano fiscal em que completar 60
(sessenta) meses.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES
Qualquer alteração do presente CONVÊNIO será objeto de termo aditivo, na forma da legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
O presente CONVÊNIO será publicado, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
As partícipes elegem o foro de Rio Negrinho – Santa Catarina, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir
questões oriundas do presente CONVÊNIO.
E, por estarem às partes justas e CONVENIADAS, firmam o presente CONVÊNIO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um único
efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo assinadas.
Rio Negrinho, ____ de _____________ de 2021.
CAIO CÉSAR TREML
Prefeito Municipal
RAFAEL SCHROEDER
Secretário Municipal de Saúde
CONSULTORIA JURÍDICA
Prefeitura de Rio Negrinho
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Negrinho
TESTEMUNHAS:
1______________________________ 2 ______________________________
Nome: Nome:
CPF: CPF

LEI Nº 3542 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359890

RATIFICA O PROTOCOLO DE INTENÇÕES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DA AMUNESC – CIM-AMUNESC.
O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina;
Faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica ratificado, sem reservas, o Protocolo de Intenções do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região da Amunesc
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- CIM-AMUNESC, nos termos dos arts. 5° e 6° da Lei n° 11.107, de 06 de abril de 2005, e dos arts. 6° e 7° do Decreto n° 6.017 de 17 de
janeiro de 2007.
Art. 2° O Protocolo de Intenções do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região da Amunesc – CIM-AMUNESC, em anexo, é parte
integrante desta Lei.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
Rio Negrinho, 14 de outubro de 2021
CAIO CESAR TREML - Prefeito Municipal
MARISTELA BRINIAK – Secretária de Administração e Recursos Humanos
SANDRA MARA BRAMBILLA HACKE – Secretária de Educação
MARCELI KRUGER – Secretária de Assistência Social
GILSON LUIS KOLENEZ – Secretário de Desenvolvimento Econômico
LUIZ ALBERTO WIESE – Secretário de Finanças
VILSON VENSKE – Secretário de Infraestrutura
MÁRCIA TEREZINHA PSCHEIDT – Secretária de Planejamento e Meio Ambiente
RAFAEL SCHROEDER – Secretário de Saúde
IVO OLCY SOARES – Secretário de Ações Governamentais e Serviços Públicos
RONEI LOVEMBERGER - Secretário de Agricultura
MARCELO STREIT - Secretário de Habitação e Promoção Social

LEI Nº 3543 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3360062

AUTORIZA ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO NO VALOR DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS)
O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina;
Faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder a abertura de Crédito Adicional Especial no orçamento vigente do Município de Rio
Negrinho, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para reforço da seguinte dotação orçamentária:
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:
06.002

DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional Programática:

Atividade:

06.002.0012.0361.0006.2090

REFORMA E MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS DE ESPORTES

Elemento de Despesa

Fonte de Recurso

Valor

4490000000 – Aplicações Diretas

01360009 – Transferência Salário Educação

R$ 1.000,00

VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 1.000,00
Art. 2º Para cobertura do disposto no artigo anterior é indicado como fonte de recurso, na forma do disposto no art. 42 e art. 43, § 1º, inciso
III, da Lei Federal nº 4320/1964, a anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:
06.002

DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional Programática:

Atividade:

06.002.0012.0361.0006.2090

REFORMA E MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS DE ESPORTES
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Elemento de Despesa

Fonte de Recurso

Valor

3390000000 – Aplicações Diretas

01360009 – Transferência Salário Educação

R$ 1.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO: R$ 1.000,00
Art. 3º O crédito adicional especial, a ser aberto na conformidade desta lei, terá vigência até 31 de dezembro de 2021.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
Rio Negrinho, 14 de outubro de 2021
CAIO CESAR TREML - Prefeito Municipal
MARISTELA BRINIAK – Secretária de Administração e Recursos Humanos
SANDRA MARA BRAMBILLA HACKE – Secretária de Educação
MARCELI KRUGER – Secretária de Assistência Social
GILSON LUIS KOLENEZ – Secretário de Desenvolvimento Econômico
LUIZ ALBERTO WIESE – Secretário de Finanças
VILSON VENSKE – Secretário de Infraestrutura
MÁRCIA TEREZINHA PSCHEIDT – Secretária de Planejamento e Meio Ambiente
RAFAEL SCHROEDER – Secretário de Saúde
IVO OLCY SOARES – Secretário de Ações Governamentais e Serviços Públicos
RONEI LOVEMBERGER - Secretário de Agricultura
MARCELO STREIT - Secretário de Habitação e Promoção Social

LEI Nº 3544 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3360066

AUTORIZA ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO NO VALOR DE R$ 395.000,00 (TREZENTOS E
NOVENTA E CINCO MIL REAIS)
O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina;
Faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder a abertura de Crédito Adicional Suplementar no orçamento vigente do Município de Rio
Negrinho, no valor de R$ 395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
GABINETE DO PEFEITO
Unidade Orçamentária:
02.001

GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática:

Atividade:

02.001.0008.0243.0007.2105

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR

Elemento de Despesa

Fonte de Recurso

Valor

3190000000 – Aplicações Diretas

01000001 – Recursos Próprios - Ordinários

R$ 40.000,00

GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária:
02.003

CONSULTORIA JURÍDICA

Funcional Programática:

Atividade:

02.003.0002.0062.0002.2014

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURÍDICA E PROCON

Elemento de Despesa

Fonte de Recurso
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R$ 45.000,00

GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária:
02.004

ASSESSORIA DE IMPRENSA

Funcional Programática:

Atividade:

02.004.0024.0131.0002.2027

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA

Elemento de Despesa

Fonte de Recurso

Valor

3190000000 – Aplicações Diretas

01000001 – Recursos Próprios - Ordinários

R$ 5.000,00

SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária:
08.001

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Funcional Programática:

Atividade:

08.001.0004.0123.0008.2109

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Elemento de Despesa

Fonte de Recurso

Valor

3190000000 – Aplicações Diretas

01000001 – Recursos Próprios - Ordinários

R$ 5.000,00

GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária:
02.006

SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE VOLTA GRANDE

Funcional Programática:

Atividade:

02.006.0015.0451.0002.2015

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUB-PREFEITURA DE VOLTA GRANDE

Elemento de Despesa

Fonte de Recurso

Valor

3190000000 – Aplicações Diretas

01000001 – Recursos Próprios - Ordinários

R$ 110.000,00

GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária:
02.010

GABINETE DO VICE-PREFEITO

Funcional Programática:

Atividade:

02.010.0004.0122.0002.2012

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

Elemento de Despesa

Fonte de Recurso

Valor

3190000000 – Aplicações Diretas

01000001 – Recursos Próprios - Ordinários

R$ 30.000,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária:
04.001

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Funcional Programática:

Atividade:

04.001.0020.0606.0004.2059

MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Elemento de Despesa

Fonte de Recurso

Valor

3190000000 – Aplicações Diretas

01000001 – Recursos Próprios - Ordinários

R$ 70.000,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:
07.003

ASSESSORIA DE IMPRENSA

Funcional Programática:

Atividade:

07.003.0008.0244.0007.2100

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Elemento de Despesa

Fonte de Recurso

Valor

3190000000 – Aplicações Diretas

01000001 – Recursos Próprios - Ordinários

R$ 90.000,00

VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 395.000,00
Art. 2º Para cobertura do disposto no artigo anterior é indicado como fonte de recurso, na forma do disposto no art. 42 e art. 43, § 1º, inciso
III, da Lei Federal nº 4320/1964, a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO

Funcional Programática:

Atividade:

11.001.0026.0782.0011.2138

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO

Elemento de Despesa

Fonte de Recurso

Valor

3190000000 – Aplicações Diretas

01000001 – Recursos Próprios - Ordinários

R$ 40.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária:
11.001

DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO

Funcional Programática:

Atividade:

11.001.0026.0782.0011.2138

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO

Elemento de Despesa

Fonte de Recurso

Valor

3190000000 – Aplicações Diretas

01000001 – Recursos Próprios - Ordinários

R$ 45.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária:
11.001

DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO

Funcional Programática:

Atividade:

11.001.0026.0782.0011.2138

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO

Elemento de Despesa

Fonte de Recurso

Valor

3190000000 – Aplicações Diretas

01000001 – Recursos Próprios - Ordinários

R$ 5.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária:
11.001

DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO

Funcional Programática:

Atividade:

11.001.0026.0782.0011.2138

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO

Elemento de Despesa

Fonte de Recurso

Valor

3190000000 – Aplicações Diretas

01000001 – Recursos Próprios - Ordinários

R$ 5.000,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Unidade Orçamentária:
03.001

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Funcional Programática:

Atividade:

03.001.0004.0122.0003.2031

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Elemento de Despesa

Fonte de Recurso

Valor

3191000000 – Aplicações Diretas – Oper.Intra-Orçamentárias

01000001 – Recursos Próprios - Ordinários

R$ 110.000,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Unidade Orçamentária:
03.001

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Funcional Programática:

Atividade:

03.001.0004.0122.0003.2031

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Elemento de Despesa

Fonte de Recurso

Valor

3190000000 – Aplicações Diretas

01000001 – Recursos Próprios - Ordinários

R$ 30.000,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Unidade Orçamentária:
03.001

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Funcional Programática:

Atividade:

03.001.0004.0122.0003.2031

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Elemento de Despesa

Fonte de Recurso

Valor

3190000000 – Aplicações Diretas

01000001 – Recursos Próprios - Ordinários

R$ 70.000,00

SECRETARIA DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária:
05.002
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Funcional Programática:

Atividade:

05.002.0004.0122.0005.2061

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GOVERNAMENTAL

Elemento de Despesa

Fonte de Recurso

Valor

3191000000 – Aplicações Diretas

01000001 – Recursos Próprios - Ordinários

R$ 90.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO: R$ 395.000,00
Art. 3º O crédito adicional especial, a ser aberto na conformidade desta lei, terá vigência até 31 de dezembro de 2021.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
Rio Negrinho, 14 de outubro de 2021
CAIO CESAR TREML - Prefeito Municipal
MARISTELA BRINIAK – Secretária de Administração e Recursos Humanos
SANDRA MARA BRAMBILLA HACKE – Secretária de Educação
MARCELI KRUGER – Secretária de Assistência Social
GILSON LUIS KOLENEZ – Secretário de Desenvolvimento Econômico
LUIZ ALBERTO WIESE – Secretário de Finanças
VILSON VENSKE – Secretário de Infraestrutura
MÁRCIA TEREZINHA PSCHEIDT – Secretária de Planejamento e Meio Ambiente
RAFAEL SCHROEDER – Secretário de Saúde
IVO OLCY SOARES – Secretário de Ações Governamentais e Serviços Públicos
RONEI LOVEMBERGER - Secretário de Agricultura
MARCELO STREIT - Secretário de Habitação e Promoção Social

LEI Nº 3545 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3360068

AUTORIZA ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO NO VALOR DE R$ 290.000,00 (DUZENTOS E
NOVENTA MIL REAIS)
O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina;
Faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder a abertura de Crédito Adicional Suplementar no orçamento vigente do Município de Rio
Negrinho, no valor de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:
06.002

DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional Programática:

Atividade:

06.002.0012.0361.0006.2094

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, CAE, EMEJA E ESCOLA PERÍODO
INTEGRAL

Elemento de Despesa

Fonte de Recurso

Valor

4490000000 – Aplicações Diretas

01010002 – Recursos Ordinários Impostos - Educação

R$ 160.000,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:
06.003
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Funcional Programática:

Atividade:

06.003.0012.0122.0006.2359

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Elemento de Despesa

Fonte de Recurso

Valor

3390000000 – Aplicações Diretas

01010002 – Recursos Ordinários Impostos –
Educação

R$ 30.000,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:
06.001

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Funcional Programática:

Atividade:

06.001.0012.0365.0006.2083

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES

Elemento de Despesa

Fonte de Recurso

Valor

4490000000 – Aplicações Diretas

01010002 – Recursos Ordinários Impostos –
Educação

R$ 35.000,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:
06.001

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Funcional Programática:

Atividade:

06.001.0012.0365.0006.2083

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES

Elemento de Despesa

Fonte de Recurso

Valor

3390000000 – Aplicações Diretas

01010002 – Recursos Ordinários Impostos –
Educação

R$ 30.000,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:
06.002

DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional Programática:

Atividade:

06.002.0012.0361.0006.2094

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, CAE, EMEJA E ESCOLA PERÍODO
INTEGRAL

Elemento de Despesa

Fonte de Recurso

Valor

3390000000 – Aplicações Diretas

01010002 – Recursos Ordinários Impostos - Educação

R$ 35.000,00

VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 290.000,00
Art. 2º Para cobertura do disposto no artigo anterior é indicado como fonte de recurso, na forma do disposto no art. 42 e art. 43, § 1º, inciso
III, da Lei Federal nº 4320/1964, a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:
06.002

DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional Programática:

Atividade:

06.002.0012.0361.0006.2095

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRASNPORTE ESCOLAR

Elemento de Despesa

Fonte de Recurso

Valor

4490000000 – Aplicações Diretas

01010002 – Recursos Ordinários Impostos - Educação

R$ 160.000,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:
06.002

DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional Programática:

Atividade:

06.002.0012.0361.0006.2095

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRASNPORTE ESCOLAR

Elemento de Despesa

Fonte de Recurso

Valor

4490000000 – Aplicações Diretas

01010002 – Recursos Ordinários Impostos - Educação

R$ 30.000,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:
06.002

DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional Programática:

Atividade:

06.002.0012.0361.0006.2095

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRASNPORTE ESCOLAR

Elemento de Despesa

Fonte de Recurso
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R$ 30.000,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:
06.002

DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional Programática:

Atividade:

06.002.0012.0361.0006.2095

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRASNPORTE ESCOLAR

Elemento de Despesa

Fonte de Recurso

Valor

4490000000 – Aplicações Diretas

01010002 – Recursos Ordinários Impostos - Educação

R$ 35.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO: R$ 290.000,00
Art. 3º O crédito adicional especial, a ser aberto na conformidade desta lei, terá vigência até 31 de dezembro de 2021.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
Rio Negrinho, 14 de outubro de 2021
CAIO CESAR TREML - Prefeito Municipal
MARISTELA BRINIAK – Secretária de Administração e Recursos Humanos
SANDRA MARA BRAMBILLA HACKE – Secretária de Educação
MARCELI KRUGER – Secretária de Assistência Social
GILSON LUIS KOLENEZ – Secretário de Desenvolvimento Econômico
LUIZ ALBERTO WIESE – Secretário de Finanças
VILSON VENSKE – Secretário de Infraestrutura
MÁRCIA TEREZINHA PSCHEIDT – Secretária de Planejamento e Meio Ambiente
RAFAEL SCHROEDER – Secretário de Saúde
IVO OLCY SOARES – Secretário de Ações Governamentais e Serviços Públicos
RONEI LOVEMBERGER - Secretário de Agricultura
MARCELO STREIT - Secretário de Habitação e Promoção Social

LEI Nº 3546 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3360070

DISPOE SOBRE A REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO ENCONTRO MUNICIPAL TRADICIONALISTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina;
Faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar evento denominado, 1º Encontro Municipal Tradicionalista, que fará parte das festividades alusivas ao Natal Encantado 2021, podendo receber brindes e conceder premiações, bem como, promover as medidas necessárias
de logística, infraestrutura, segurança e saúde para o local.
Art. 2º - Ratifica e integra como anexo o termo de autorização de uso de espaço Particular em favor da Prefeitura de Rio Negrinho.
Art. 3º - Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a expedir os atos administrativos complementares necessários à plena execução da presente Lei.
Art. 4º - As despesas decorrentes desta Lei serão custeadas por dotação própria do orçamento em vigor, bem como no que couber poderá
ser regulamentada por decreto.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
Rio Negrinho, 14 de outubro de 2021
CAIO CESAR TREML - Prefeito Municipal
MARISTELA BRINIAK – Secretária de Administração e Recursos Humanos
SANDRA MARA BRAMBILLA HACKE – Secretária de Educação
MARCELI KRUGER – Secretária de Assistência Social
GILSON LUIS KOLENEZ – Secretário de Desenvolvimento Econômico
LUIZ ALBERTO WIESE – Secretário de Finanças
VILSON VENSKE – Secretário de Infraestrutura
MÁRCIA TEREZINHA PSCHEIDT – Secretária de Planejamento e Meio Ambiente
RAFAEL SCHROEDER – Secretário de Saúde
IVO OLCY SOARES – Secretário de Ações Governamentais e Serviços Públicos
RONEI LOVEMBERGER - Secretário de Agricultura
MARCELO STREIT - Secretário de Habitação e Promoção Social

LEI Nº 3547 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3360073

ACRESCENTA DISPOSITIVOS À LEI N° 3489 DE 08 DE JUNHO DE 2021, QUE DISPÕE SOBRE A PREMIAÇÃO PROFESSOR DESTAQUE AOS
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E PRIVADA DE ENSINO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina,
Faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A Lei n° 3489 de 08 de junho de 2021, que dispõe sobre a premiação Professor Destaque aos Professores da Rede Municipal, Estadual e Privada de Ensino e dá Outras Providências, passa a vigorar acrescida da seguinte redação:
Art. 2º (...).
§ 1º A premiação será de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada trabalho selecionado;
§ 2º As despesas com a execução desta lei correrão por conta da dotação orçamentária 06.003.0012.0122.0006.2359.333900000.0000000000155 - Manutenção das Atividades Administrativas, da Secretaria Municipal de Educação, suplementadas se necessário.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
Rio Negrinho, 14 de outubro de 2021
CAIO CESAR TREML - Prefeito Municipal
MARISTELA BRINIAK – Secretária de Administração e Recursos Humanos
SANDRA MARA BRAMBILLA HACKE – Secretária de Educação
MARCELI KRUGER – Secretária de Assistência Social
GILSON LUIS KOLENEZ – Secretário de Desenvolvimento Econômico
LUIZ ALBERTO WIESE – Secretário de Finanças
VILSON VENSKE – Secretário de Infraestrutura
MÁRCIA TEREZINHA PSCHEIDT – Secretária de Planejamento e Meio Ambiente
RAFAEL SCHROEDER – Secretário de Saúde
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IVO OLCY SOARES – Secretário de Ações Governamentais e Serviços Públicos
RONEI LOVEMBERGER - Secretário de Agricultura
MARCELO STREIT - Secretário de Habitação e Promoção Social

LEI Nº 3548 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3360078

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A EFETUAR O PAGAMENTO E PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O MINISTÉRIO DA FAZENDA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina;
Faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a efetuar o parcelamento de dívida com o Ministério da Fazenda, no valor devido de
R$ 2.300.143,01 (dois milhões, trezentos mil, cento e quarenta e três reais e um centavo), provenientes de insuficiência de recolhimento
de contribuição para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público relativas aos exercícios de 2017, 2018 e 2019.
Parágrafo único - O valor constante do artigo, corresponde ao principal devido pela municipalidade acrescido de multa, juros e/ou encargos
de mora e atualização monetária até 30 de setembro de 2021, a ser consolidado com o Ministério da Fazenda.
Art. 2º O parcelamento do valor da dívida constante do artigo 1º será efetuado junto ao credor em 60 (sessenta) prestações mensais no
valor de R$ 38.335,72 (trinta e oito mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos), corrigidas mensalmente pela taxa do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
Art. 3º Para cobertura das parcelas a serem amortizadas serão utilizados recursos da dotação 4.6.9.0.00.00.00 - Amortização da Dívida
Pública, do orçamento da Prefeitura Municipal do município de Rio Negrinho.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
Rio Negrinho, 19 de outubro de 2021.
CAIO CESAR TREML - Prefeito Municipal
MARISTELA BRINIAK – Secretária de Administração e Recursos Humanos
SANDRA MARA BRAMBILLA HACKE – Secretária de Educação
MARCELI KRUGER – Secretária de Assistência Social
GILSON LUIS KOLENEZ – Secretário de Desenvolvimento Econômico
LUIZ ALBERTO WIESE – Secretário de Finanças
VILSON VENSKE – Secretário de Infraestrutura
MÁRCIA TEREZINHA PSCHEIDT – Secretária de Planejamento e Meio Ambiente
RAFAEL SCHROEDER – Secretário de Saúde
IVO OLCY SOARES – Secretário de Ações Governamentais e Serviços Públicos
RONEI LOVEMBERGER - Secretário de Agricultura
MARCELO STREIT - Secretário de Habitação e Promoção Social

LEI Nº 3549 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3360083

AUTORIZA ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO, NO VALOR DE R$ 80.000,00
(OITENTA MIL REAIS)
O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina;
Faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar, com base em anulação parcial, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais), para reforço no exercício financeiro de 2021 da seguinte dotação orçamentária:
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária:
10.002

ASSESSORIA DE TURISMO

Funcional Programática:

Atividade:

10.002.0004.0695.0010.2130

MANUTENÇÃO DO PROJETO NATAL ENCANTADO

Elemento de Despesa

Fonte de Recurso

Valor

3390000000 - Aplicações diretas

01000001 - Recursos Próprios - Ordinários

R$ 80.000,00

VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 80.000,00
Art. 2º Para cobertura do disposto no artigo anterior é indicado como fonte de recurso, na forma do disposto no art. 42 e art. 43, § 1º, inciso III, da Lei
Federal nº 4320/1964, a anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária:
11.001

DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO

Funcional Programática:

Projeto:

11.001.0026.0782.0011.1134

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E PASSEIOS

Elemento de Despesa

Fonte de Recurso

Valor

4490000000 - Aplicações Diretas

01000001 - Recursos Próprios - Ordinários

R$ 80.000,00

VALOR TOTAL DA ANULAÇÃO: R$ 80.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
Rio Negrinho, 19 de outubro de 2021.
CAIO CESAR TREML - Prefeito Municipal
MARISTELA BRINIAK – Secretária de Administração e Recursos Humanos
SANDRA MARA BRAMBILLA HACKE – Secretária de Educação
MARCELI KRUGER – Secretária de Assistência Social
GILSON LUIS KOLENEZ – Secretário de Desenvolvimento Econômico
LUIZ ALBERTO WIESE – Secretário de Finanças
VILSON VENSKE – Secretário de Infraestrutura
MÁRCIA TEREZINHA PSCHEIDT – Secretária de Planejamento e Meio Ambiente
RAFAEL SCHROEDER – Secretário de Saúde
IVO OLCY SOARES – Secretário de Ações Governamentais e Serviços Públicos
RONEI LOVEMBERGER - Secretário de Agricultura
MARCELO STREIT - Secretário de Habitação e Promoção Social

PORTARIA Nº 25674 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3360095

CONSTITUI E NOMEIA COMISSÃO MUNICIPAL RESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE RIO NEGRINHO, PARA EXERCÍCIO 2022 A 2025
O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 96 da Lei Orgânica
Municipal, com fulcro na Lei n° 8742 de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, e, considerando:
- Ser condição aos municípios para o repasse de recursos, a efetiva instituição do Plano Municipal de Assistência Social, conforme o art. 30
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da Lei n° 8742 de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS;
- As orientações da Norma Operacional Básica – NOB/SUAS/2012, em seu capítulo III, que trata especificamente sobre o PMAS;
- O processo democrático e participativo, no qual deve ser elaborado o Plano Municipal de Assistência Social, por meio de reuniões com a
equipe técnica da gestão municipal, representação do conselho municipal de assistência social, com usuários e trabalhadores;
- Que o Plano Municipal de Assistência Social é um instrumento de planejamento estratégico que organiza regula e norteia a execução da
Política Municipal de Assistência Social na perspectiva do SUAS, com referência a PNAS, Plano Decenal (2016-2026), o qual deve ser elaborado a cada 4 anos;
- Que a elaboração do Plano é de responsabilidade do órgão gestor da Política que o submete à aprovação do Conselho de Assistência Social,
reafirmando o princípio democrático e participativo;
RESOLVE
Art. 1º Instituir e nomear a Comissão responsável pela elaboração do Plano Municipal de Assistência Social - 2022 a 2025, conforme segue:
Marceli Kruger - Gestora Municipal;
Raquel Hack - Técnica da Gestão do SUAS e representante governamental do CMAS;
Magda Linzmeyer - representante da Proteção Social Básica;
Nadine Hacke Ribeiro - representante da Proteção Social Especial de Média Complexidade e representante não governamental do CMAS;
Diane Mari Peyerl - representante da Proteção Social Especial de Alta Complexidade.
Art. 2º A Comissão definirá um coordenador e um vice coordenador entre os nomeados, os quais ficarão responsáveis pelo agendamento
e registro das reuniões.
Art. 3º A Comissão definirá o Plano de Trabalho estabelecendo o processo de elaboração do PMAS.
Art. 4º A Comissão terá o prazo até 15/12/2021, conforme pactuado na CIB, para finalizar a elaboração do Plano Municipal, agendando a
Audiência Pública para sua socialização e apresentação a comunidade.
Art. 5º Após a finalização da elaboração do PMAS e aprovação pelo CMAS, a Comissão se extinguirá.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
Rio Negrinho, 08 de outubro de 2021.
CAIO CESAR TREML - Prefeito Municipal
MARISTELA BRINIAK – Secretária de Administração e Recursos Humanos
MARCELI KRUGER – Secretária de Assistência Social

PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2021

Publicação Nº 3359531

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2021
PREGÃO PRESENCIAL - RESUMO
O Município de Rio Negrinho – SC torna público para conhecimento dos interessados, que sob a regência da Lei Federal nº 10.520 de
17/07/2002, Decreto Municipal nº 8.733 de 18/08/2005 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993, acha-se aberto até
as 09:00 horas do dia 05 de novembro de 2021, Pregão Presencial para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO E IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ESCOLAR, INCLUINDO: IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE PÚBLICO I-EDUCAR, IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS ADMINISTRATIVAS INTEGRADAS, PORTAIS DE PROFESSOR E SERVIÇOS À COMUNIDADE ESCOLAR. As
propostas deverão ser protocoladas e entregues no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, a partir desta data, encerrando-se no prazo supracitado. O credenciamento dos representantes e início da disputa se dará a partir do mesmo horário acima. Maiores
informações poderão ser obtidas no Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, situado na Avenida Richard
Schweitzer de Albuquerque, 200, Centro Cívico de Rio Negrinho – SC. Cópias do edital poderão ser obtidas no site: http://rionegrinho.atende.net. Demais informações pelo telefone (47) 3646-3648.
Rio Negrinho, 19 de outubro de 2021.
CAIO CESAR TREML
Prefeito Municipal
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Riqueza
Prefeitura
LEI 846

Publicação Nº 3358373

Estado de Santa Catarina

Município de Riqueza
LEI Nº 0846, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO PARA O
QUADRIÊNIO 2022/2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RENALDO MUELLER Prefeito de Riqueza, Estado de
Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o artigo
64, III, da Lei Orgânica, FAZ saber que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio
2022/2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, da
Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas
com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos
a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes
e nas despesas de duração continuada, na forma do Anexo a esta Lei.
Art. 2º A exclusão ou alterações de programas constantes desta Lei,
bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder
Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto
de Lei específica.
Art. 3º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no
Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária
Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo
programa, as modificações consequentes.
Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com
outras modificações efetivadas na lei orçamentária anual.
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual,
desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.
Art. 5º O Poder Executivo, por decreto do Prefeito Municipal, poderá
aumentar ou diminuir as metas físicas e financeiras estabelecidas a
fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas
públicas.
Art. 6º Os valores constantes dos Anexos desta Lei estão orçados a
preços correntes com projeção de inflação de 4% ao ano, acrescido da
ampliação da arrecadação receita calculada pela média dos últimos
três exercícios.

Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 – Riqueza/SC
CNPJ: 95.988.309/0001-48 - Fone: 49 3675-3200 –
E-mail: juridico@riqueza.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 1672

Estado de Santa Catarina

Município de Riqueza
Art. 7º As prioridades da Administração Municipal em cada exercício
serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos
Anexos desta Lei.
Art. 8º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício
financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

Riqueza/SC, 20 de outubro de 2021.

RENALDO MUELLER
Prefeito de Riqueza

JULIANO LUIZ BORTOLANZA
Contador

Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 – Riqueza/SC
CNPJ: 95.988.309/0001-48 - Fone: 49 3675-3200 –
E-mail: juridico@riqueza.sc.gov.br
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Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
IRRF - Trabalho - Principal
IRRF - Trabalho - Multas e Juros de Mora
IRRF - Trabalho - Dívida Ativa
IRRF - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios
Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
IPTU - Principal
IPTU - Multas e Juros de Mora
IPTU - Dívida Ativa
IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
Imp s/ Transm “Inter Vivos” Bens Imóveis e Dir Reais s/ Imóv
ITBI - Principal
ITBI - Multas e Juros de Mora
ITBI - Dívida Ativa
ITBI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serv
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
ISSQN - Principal
ISSQN - Multas e Juros de Mora
ISSQN - Dívida Ativa

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 20/Out/2021, 10h e 01m.

Receitas Correntes
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00
1.1.1.3.03.1.4.00.00.00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00

Especificação

Situação: Aprovada na Íntegra
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Estimativa das Receitas Orçamentárias

21.101.779,40
1.284.049,00
976.449,00
335.300,00
335.300,00
335.300,00
335.000,00
100,00
100,00
100,00
641.149,00
379.949,00
219.649,00
218.149,00
500,00
500,00
500,00
160.300,00
160.000,00
100,00
100,00
100,00
261.200,00
261.200,00
260.000,00
400,00
400,00

-

2022
Direta
Indireta

Fundamento Legal: 846

Data: 01/01/2022

21.734.669,51
1.322.564,85
1.005.736,85
345.357,75
345.357,75
345.357,75
345.049,00
102,95
102,90
102,90
660.379,10
391.343,70
226.235,00
224.693,00
514,00
514,00
514,00
165.108,70
164.800,00
102,90
102,90
102,90
269.035,40
269.035,40
267.800,00
411,80
411,80

-

22.390.540,78
1.362.232,80
1.035.903,80
355.718,00
355.718,00
355.718,00
355.400,00
106,00
106,00
106,00
680.185,80
403.082,00
233.021,00
231.434,00
529,00
529,00
529,00
170.061,00
169.743,00
106,00
106,00
106,00
277.103,80
277.103,80
275.833,00
423,60
423,60

-

Receitas Previstas
2023
2024
Direta
Indireta
Direta
Indireta

MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Aprovados pelo Legislativo

22.865.670,94
1.403.095,10
1.066.978,10
366.389,30
366.389,30
366.389,30
366.062,00
109,10
109,10
109,10
700.588,80
415.171,30
240.009,00
238.377,00
544,00
544,00
544,00
175.162,30
174.835,00
109,10
109,10
109,10
285.417,50
285.417,50
284.108,00
436,50
436,50

-

2025
Direta
Indireta

Tipo: Lei

88.092.660,63
5.371.941,75
4.085.067,75
1.402.765,05
1.402.765,05
1.402.765,05
1.401.511,00
418,05
418,00
418,00
2.682.302,70
1.589.546,00
918.914,00
912.653,00
2.087,00
2.087,00
2.087,00
670.632,00
669.378,00
418,00
418,00
418,00
1.092.756,70
1.092.756,70
1.087.741,00
1.671,90
1.671,90

Total
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ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
Taxas
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa
Taxas pela Prestação de Serviços - Multa/Juros Dívida Ativa
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas/Juros
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - M/J Dív Ativa
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras
Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal
Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multa/Juro
Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dív Ativa
Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - M/J Dív At
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal
Contribuição de Melhoria
Contribuição de Melhoria - Específica Estados, DF e Municípi
Cont Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares
Cont Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares
CM p/ Pavimentação e Obras Complementares - Principal

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 20/Out/2021, 10h e 01m.

1.1.1.8.02.3.4.00.00.00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00

Especificação

Situação: Aprovada na Íntegra
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Estimativa das Receitas Orçamentárias

400,00
307.200,00
189.000,00
189.000,00
189.000,00
188.700,00
100,00
100,00
100,00
118.200,00
93.100,00
4.300,00
4.000,00
100,00
100,00
100,00
88.800,00
88.500,00
100,00
100,00
100,00
25.100,00
25.100,00
25.100,00
400,00
400,00
400,00
400,00
100,00

-

2022
Direta
Indireta

Fundamento Legal: 846

-

Data: 01/01/2022

423,60
325.905,00
200.509,00
200.509,00
200.509,00
200.191,00
106,00
106,00
106,00
125.396,00
98.768,00
4.561,00
4.243,00
106,00
106,00
106,00
94.207,00
93.889,00
106,00
106,00
106,00
26.628,00
26.628,00
26.628,00
424,00
424,00
424,00
424,00
106,00

-

Receitas Previstas
2023
2024
Direta
Indireta
Direta
Indireta
411,80
316.416,00
194.670,00
194.670,00
194.670,00
194.361,00
103,00
103,00
103,00
121.746,00
95.893,00
4.429,00
4.120,00
103,00
103,00
103,00
91.464,00
91.155,00
103,00
103,00
103,00
25.853,00
25.853,00
25.853,00
412,00
412,00
412,00
412,00
103,00
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436,50
335.681,00
206.524,00
206.524,00
206.524,00
206.197,00
109,00
109,00
109,00
129.157,00
101.730,00
4.697,00
4.370,00
109,00
109,00
109,00
97.033,00
96.706,00
109,00
109,00
109,00
27.427,00
27.427,00
27.427,00
436,00
436,00
436,00
436,00
109,00

-

2025
Direta
Indireta

Tipo: Lei

1.671,90
1.285.202,00
790.703,00
790.703,00
790.703,00
789.449,00
418,00
418,00
418,00
494.499,00
389.491,00
17.987,00
16.733,00
418,00
418,00
418,00
371.504,00
370.250,00
418,00
418,00
418,00
105.008,00
105.008,00
105.008,00
1.672,00
1.672,00
1.672,00
1.672,00
418,00

Total
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CM p/ Pavimentação e Obras Complementares - Multas/Juros
CM p/ Pavimentação e Obras Complementares - Dív Ativa
CM p/ Pavimentação e Obras Complementares - M/J Dívida Ativa
Contribuições
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública - Principal
Receita Patrimonial
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
Conc, Permis, Autorizaç ou Cessão Direito Uso Bens Imóv Púb
Conc, Permis, Autorizaç ou Cessão Direito Uso Bens Imóv Púb
Conc, Permis, Autor Cessão Dir Uso Bens Imóv Púb - Principal
Conc, Permis, Autor Cessão Dir Uso Bens Imóv Púb - Mult/Juro
Conc, Permis, Autor Cessão Dir Uso Bens Imóv Púb - Dív Ativa
Conc, Permis, Autor Cessão Dir Uso Bens Imóv Púb - M/J Dív A
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Receita de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas/Juros
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - M/J Dívida At
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 20/Out/2021, 10h e 01m.

1.1.3.8.04.1.2.00.00.00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00
1.3.1.0.02.1.2.00.00.00
1.3.1.0.02.1.3.00.00.00
1.3.1.0.02.1.4.00.00.00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00

Especificação

Situação: Aprovada na Íntegra
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Estimativa das Receitas Orçamentárias

100,00
100,00
100,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
5.800,00
800,00
800,00
800,00
500,00
100,00
100,00
100,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
46.350,00
46.310,00
46.300,00
46.300,00
46.000,00
100,00
100,00
100,00
10,00
10,00

-

2022
Direta
Indireta

Fundamento Legal: 846

-

Data: 01/01/2022

106,00
106,00
106,00
159.135,00
159.135,00
159.135,00
159.135,00
5.848,00
848,00
848,00
848,00
530,00
106,00
106,00
106,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
49.169,00
49.129,00
49.119,00
49.119,00
48.801,00
106,00
106,00
106,00
10,00
10,00

-

Receitas Previstas
2023
2024
Direta
Indireta
Direta
Indireta
103,00
103,00
103,00
154.500,00
154.500,00
154.500,00
154.500,00
5.824,00
824,00
824,00
824,00
515,00
103,00
103,00
103,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
47.739,00
47.699,00
47.689,00
47.689,00
47.380,00
103,00
103,00
103,00
10,00
10,00
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109,00
109,00
109,00
163.909,00
163.909,00
163.909,00
163.909,00
5.873,00
873,00
873,00
873,00
546,00
109,00
109,00
109,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
50.642,00
50.602,00
50.592,00
50.592,00
50.265,00
109,00
109,00
109,00
10,00
10,00

-

2025
Direta
Indireta

Tipo: Lei

418,00
418,00
418,00
627.544,00
627.544,00
627.544,00
627.544,00
23.345,00
3.345,00
3.345,00
3.345,00
2.091,00
418,00
418,00
418,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
193.900,00
193.740,00
193.700,00
193.700,00
192.446,00
418,00
418,00
418,00
40,00
40,00

Total
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Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal
Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte
Serviços de Transporte
Serviços de Transporte
Serviços de Transporte - Principal
Serviços de Transporte - Multas e Juros de Mora
Serviços de Transporte - Dívida Ativa
Serviços de Transporte - Multas e Juros da Dívida Ativa
Transferências Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município
Participação na Receita da União
Cota-Parte Fundo Participação dos Municípios - Cota Mensal
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em dezembro - Principal
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em julho - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do ITR - Principal
Transf da Compensação Financ pela Exploração de Rec Naturais
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
Transf Recurso do SUS - Bloco Custeio Ações e Serv Púb Saúde
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica
Transf do SUS - Atenção Básica Rep Fundo a Fundo - Principal
Transf do SUS - Atenção de Média e Alta Complex Amb e Hospit
Transf SUS - Atenção Média e Alta Complex Amb e Hosp - Princ
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 20/Out/2021, 10h e 01m.

1.6.1.0.02.1.1.00.00.00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00
1.6.2.0.02.1.2.00.00.00
1.6.2.0.02.1.3.00.00.00
1.6.2.0.02.1.4.00.00.00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00

Especificação

Situação: Aprovada na Íntegra
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Estimativa das Receitas Orçamentárias

10,00
40,00
40,00
40,00
10,00
10,00
10,00
10,00
19.585.580,40
10.397.495,40
10.397.495,40
8.885.320,00
8.160.320,00
8.160.320,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
5.000,00
5.000,00
104.000,00
104.000,00
104.000,00
1.039.000,00
884.000,00
884.000,00
85.000,00
85.000,00
30.000,00

-

2022
Direta
Indireta

Fundamento Legal: 846

-

Data: 01/01/2022

10,00
40,00
40,00
40,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20.782.328,98
11.030.698,98
11.030.698,98
9.426.434,00
8.657.283,00
8.657.283,00
381.924,00
381.924,00
381.924,00
381.924,00
5.303,00
5.303,00
110.333,00
110.333,00
110.333,00
1.102.274,00
937.835,00
937.835,00
90.176,00
90.176,00
31.827,00

-

Receitas Previstas
2023
2024
Direta
Indireta
Direta
Indireta

10,00
40,00
40,00
40,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20.173.141,66
10.709.418,66
10.709.418,66
9.151.878,00
8.405.129,00
8.405.129,00
370.800,00
370.800,00
370.800,00
370.800,00
5.149,00
5.149,00
107.120,00
107.120,00
107.120,00
1.070.170,00
910.520,00
910.520,00
87.550,00
87.550,00
30.900,00
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10,00
40,00
40,00
40,00
10,00
10,00
10,00
10,00
21.209.451,84
11.169.390,84
11.169.390,84
9.516.999,67
8.724.775,67
8.724.775,67
393.381,00
393.381,00
393.381,00
393.381,00
5.462,00
5.462,00
113.643,00
113.643,00
113.643,00
1.135.341,00
965.970,00
965.970,00
92.881,00
92.881,00
32.781,00

-

2025
Direta
Indireta

Tipo: Lei

40,00
160,00
160,00
160,00
40,00
40,00
40,00
40,00
81.750.502,88
43.307.003,88
43.307.003,88
36.980.631,67
33.947.507,67
33.947.507,67
1.506.105,00
1.506.105,00
1.506.105,00
1.506.105,00
20.914,00
20.914,00
435.096,00
435.096,00
435.096,00
4.346.785,00
3.698.325,00
3.698.325,00
355.607,00
355.607,00
125.508,00

Total
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Transf Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica
Transferêcias do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
Transf Recursos Fundo Nacional Desenv da Educação - FNDE
Transferências do Salário-Educação
Transferências do Salário-Educação - Principal
Transf Direta FNDE Progr Nacional Alimentação Escolar - PNAE
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
Transf Direta FNDE Progr Nacion Apoio Transp Escolar - PNATE
Programa Nacional Apoio Transporte Escolar - PNATE - Princip
Transf Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transf Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transferências de Recursos do FNAS - Principal
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios
Participação na Receita dos Estados
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPI - Municípios
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
Cota-Parte da CIDE - Principal
Transf Rec do Estado p/ Progr Saúde - Repasse Fundo a Fundo
Transf Rec do Estado p/ Progr Saúde - Repasse Fundo a Fundo
Transf Rec Estado Prog Saúde - Rep Fundo a Fundo - Principal
Outras Transferências dos Estados
Outras Transferências dos Estados

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 20/Out/2021, 10h e 01m.

1.7.1.8.03.3.1.00.00.00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00

Especificação

Situação: Aprovada na Íntegra
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Estimativa das Receitas Orçamentárias

30.000,00
40.000,00
40.000,00
329.175,40
228.000,00
228.000,00
50.520,00
50.520,00
50.655,40
50.655,40
40.000,00
40.000,00
40.000,00
6.950.585,00
6.950.585,00
6.636.680,00
6.150.000,00
6.150.000,00
408.360,00
408.360,00
73.320,00
73.320,00
5.000,00
5.000,00
126.905,00
126.905,00
126.905,00
187.000,00
187.000,00

-

2022
Direta
Indireta

Fundamento Legal: 846

-

Data: 01/01/2022

31.827,00
42.436,00
42.436,00
349.221,98
241.885,00
241.885,00
53.596,67
53.596,67
53.740,31
53.740,31
42.436,00
42.436,00
42.436,00
7.373.867,00
7.373.867,00
7.040.851,00
6.524.534,00
6.524.534,00
433.228,00
433.228,00
77.784,00
77.784,00
5.305,00
5.305,00
134.632,00
134.632,00
134.632,00
198.384,00
198.384,00

-

Receitas Previstas
2023
2024
Direta
Indireta
Direta
Indireta

30.900,00
41.200,00
41.200,00
339.050,66
234.840,00
234.840,00
52.035,60
52.035,60
52.175,06
52.175,06
41.200,00
41.200,00
41.200,00
7.159.098,00
7.159.098,00
6.835.776,00
6.334.500,00
6.334.500,00
420.609,00
420.609,00
75.517,00
75.517,00
5.150,00
5.150,00
130.712,00
130.712,00
130.712,00
192.610,00
192.610,00

MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Aprovados pelo Legislativo

32.781,00
43.709,00
43.709,00
359.698,09
249.141,00
249.141,00
55.204,57
55.204,57
55.352,52
55.352,52
43.709,08
43.709,08
43.709,08
7.595.085,00
7.595.085,00
7.252.074,00
6.720.269,00
6.720.269,00
446.224,00
446.224,00
80.117,00
80.117,00
5.464,00
5.464,00
138.672,00
138.672,00
138.672,00
204.339,00
204.339,00

-

2025
Direta
Indireta

Tipo: Lei

Total
125.508,00
167.345,00
167.345,00
1.377.146,13
953.866,00
953.866,00
211.356,84
211.356,84
211.923,29
211.923,29
167.345,08
167.345,08
167.345,08
29.078.635,00
29.078.635,00
27.765.381,00
25.729.303,00
25.729.303,00
1.708.421,00
1.708.421,00
306.738,00
306.738,00
20.919,00
20.919,00
530.921,00
530.921,00
530.921,00
782.333,00
782.333,00
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Receitas Correntes
Transferências Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município
Participação na Receita da União
Cota-Parte Fundo Participação dos Municípios - Cota Mensal
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do ITR - Principal
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

Outras Transferências dos Estados - Principal
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transf de Outras Instit Públicas - Espec Estados, DF e Munic
Transferências de Recursos do FUNDEB
Transferências de Recursos do FUNDEB
Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal
Transferências de Pessoas Físicas
Transf de Pessoas Físicas - Específ Estados, DF e Municípios
Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M
Outras Transf. PF - Específicas E/DF/M - Não Espec. Ant.
Outras Transf. PF - Espec. E/DF/M - Não Espec. Ant. - Princ
Outras Receitas Correntes
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Multas Previstas em Legislação Específica
Multas Previstas em Legislação Específica
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 20/Out/2021, 10h e 01m.

FUNDEB
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00

Deduções da receita

1.7.2.8.99.1.1.00.00.00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00
1.7.7.8.01.0.0.00.00.00
1.7.7.8.01.9.0.00.00.00
1.7.7.8.01.9.1.00.00.00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00
Total de Receitas

Especificação

Situação: Aprovada na Íntegra
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Estimativa das Receitas Orçamentárias

2.959.400,00
2.959.400,00
1.633.064,00
1.633.064,00
1.633.064,00
1.632.064,00
1.632.064,00
1.000,00
1.000,00
1.326.336,00

187.000,00
2.227.500,00
2.227.500,00
2.227.500,00
2.227.500,00
2.227.500,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
21.101.779,40

-

-

2022
Direta
Indireta

Fundamento Legal: 846

-

Data: 01/01/2022

3.048.180,80
3.048.180,80
1.682.055,60
1.682.055,60
1.682.055,60
1.681.025,80
1.681.025,80
1.029,80
1.029,80
1.366.125,20

-

3.139.626,40
3.139.626,40
1.732.517,20
1.732.517,20
1.732.517,20
1.731.456,60
1.731.456,60
1.060,60
1.060,60
1.407.109,20

198.384,00
2.367.154,00
2.367.154,00
2.367.154,00
2.367.154,00
2.367.154,00
10.609,00
10.609,00
10.609,00
10.609,00
10.609,00
31.827,00
31.827,00
31.827,00
31.827,00
31.827,00
22.390.540,78

-

-

Receitas Previstas
2023
2024
Direta
Indireta
Direta
Indireta

192.610,00
2.294.325,00
2.294.325,00
2.294.325,00
2.294.325,00
2.294.325,00
10.300,00
10.300,00
10.300,00
10.300,00
10.300,00
30.900,00
30.900,00
30.900,00
30.900,00
30.900,00
21.734.669,51

MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Aprovados pelo Legislativo

3.233.814,80
3.233.814,80
1.784.492,80
1.784.492,80
1.784.492,80
1.783.400,40
1.783.400,40
1.092,40
1.092,40
1.449.322,00

204.339,00
2.434.049,00
2.434.049,00
2.434.049,00
2.434.049,00
2.434.049,00
10.927,00
10.927,00
10.927,00
10.927,00
10.927,00
32.700,00
32.700,00
32.700,00
32.700,00
32.700,00
22.865.670,94

-

-

2025
Direta
Indireta

Tipo: Lei

Total

12.381.022,00
12.381.022,00
6.832.129,60
6.832.129,60
6.832.129,60
6.827.946,80
6.827.946,80
4.182,80
4.182,80
5.548.892,40

782.333,00
9.323.028,00
9.323.028,00
9.323.028,00
9.323.028,00
9.323.028,00
41.836,00
41.836,00
41.836,00
41.836,00
41.836,00
125.427,00
125.427,00
125.427,00
125.427,00
125.427,00
88.092.660,63
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ASSINADO DIGITALMENTE

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 20/Out/2021, 10h e 01m.

1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
Total das Deduções
Total Líquido das Receitas
Total Geral

Especificação

Situação: Aprovada na Íntegra
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Estimativa das Receitas Orçamentárias

1.326.336,00
1.326.336,00
1.230.000,00
1.230.000,00
81.672,00
81.672,00
14.664,00
14.664,00
2.959.400,00
18.142.379,40
18.142.379,40

-

2022
Direta
Indireta

Fundamento Legal: 846

-

Data: 01/01/2022

1.407.109,20
1.407.109,20
1.304.906,80
1.304.906,80
86.645,60
86.645,60
15.556,80
15.556,80
3.139.626,40
19.250.914,38
19.250.914,38

-

Receitas Previstas
2023
2024
Direta
Indireta
Direta
Indireta

1.366.125,20
1.366.125,20
1.266.900,00
1.266.900,00
84.121,80
84.121,80
15.103,40
15.103,40
3.048.180,80
18.686.488,71
18.686.488,71

MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Aprovados pelo Legislativo

1.449.322,00
1.449.322,00
1.344.053,80
1.344.053,80
89.244,80
89.244,80
16.023,40
16.023,40
3.233.814,80
19.631.856,14
19.631.856,14

-

2025
Direta
Indireta

Tipo: Lei

Total

75.711.638,63

5.548.892,40
5.548.892,40
5.145.860,60
5.145.860,60
341.684,20
341.684,20
61.347,60
61.347,60
12.381.022,00
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Órgão / Unidade

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 20/Out/2021, 10h e 20m.

01-Camara Municipal de Vereadores
01.01-Camara Municipal de Vereadores
02-GABINETE DO PREFEITO
02.01-Gabinete do Prefeito
02.02-ConselhoTutelar
02.03-Defesa Civil Municipal
04-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.01-Dpto. de Administração Geral e Finanças
04.02-Depto. de Turismo, Industria e Comercio
05-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
05.01-Departamento de Educação
05.02-Departamento de Esportes
05.03-Departamento de Cultura
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01-Fundo Municipal de Saúde
07-SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL
07.01-Fundo Municipal de Assistencia Social
07.02-Fundo Mun. de Infancia e Adolescencia
07.03-Departamento de Habitação
07.04-Fundo Municipal do Idoso de Riqueza
08-SEC. MUN. TRANSPORTE,OBRAS,SERV.MUNICIPA
08.01-Depto. Obras e Serviços Municipais
09-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01-Departamento de Agricultura
TOTAL DO PPA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Dados Aprovados pelo Legislativo

1.340.000,00
1.340.000,00
715.020,00
570.000,00
140.010,00
5.010,00
2.770.800,00
2.770.200,00
600,00
5.219.584,97
4.755.569,97
253.815,00
210.200,00
3.531.922,00
3.531.922,00
745.452,00
660.202,00
30.020,00
200,00
55.030,00
2.817.120,43
2.817.120,43
1.002.480,00
1.002.480,00
18.142.379,40

2022

MUNICIPIO DE RIQUEZA-SC
PPA-2022/2025-Alteração Legal: 1
Metas das Ações Prog. Gov.

1.380.200,00
1.380.200,00
736.470,00
587.100,00
144.210,00
5.160,00
2.835.560,00
2.834.960,00
600,00
5.361.672,53
4.883.746,53
261.426,00
216.500,00
3.637.875,85
3.637.875,85
768.938,00
683.388,00
30.320,00
200,00
55.030,00
2.931.840,33
2.931.840,33
1.033.932,00
1.033.932,00
18.686.488,71

2023
1.421.606,00
1.421.606,00
758.452,00
604.632,00
148.510,00
5.310,00
2.479.791,00
2.479.191,00
600,00
5.927.917,10
5.435.664,10
269.265,00
222.988,00
3.747.008,20
3.747.008,20
793.190,00
707.331,00
30.629,00
200,00
55.030,00
3.056.520,08
3.056.520,08
1.066.430,00
1.066.430,00
19.250.914,38

Valores
2024
2025

1.464.254,12
1.464.254,12
781.228,97
622.858,97
152.910,00
5.460,00
2.282.206,32
2.281.606,32
600,00
6.146.362,08
5.639.350,08
277.340,00
229.672,00
3.859.415,30
3.859.415,30
818.067,08
731.890,08
30.947,00
200,00
55.030,00
3.180.592,27
3.180.592,27
1.099.730,00
1.099.730,00
19.631.856,14

5.606.060,12
5.606.060,12
2.991.170,97
2.384.590,97
585.640,00
20.940,00
10.368.357,32
10.365.957,32
2.400,00
22.655.536,68
20.714.330,68
1.061.846,00
879.360,00
14.776.221,35
14.776.221,35
3.125.647,08
2.782.811,08
121.916,00
800,00
220.120,00
11.986.073,11
11.986.073,11
4.202.572,00
4.202.572,00
75.711.638,63

Total
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MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo
Situação: Aprovada na Íntegra

Fundamento Legal: 846

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

Data: 01/01/2022

Tipo: Lei

PROGRAMA
PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

1

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Camara Municipal de Vereadores
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMANº

01.01

OBJETIVO
Cumprir as funções próprias do Poder Legislativo, que é representar o interesse coletivo, legislar e fiscalizar os atos
do Executivo.
JUSTIFICATIVA
O Poder Legislativo realiza sessões ordinárias conforme o regimento interno, realiza reuniões atraves de suas
comissões, recebe discute e aprova leis, apresenta projetos de lei, projetos de resoluções e indicações, discução e
votação, fiscalização do atos da administração, julgamento das contas anuais do Prefeito e cumprimento das demais
atribuições do Legislativo.
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R$ 5.606.060,12

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 20/Out/2021, 10h e 05m.
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MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo
Situação: Aprovada na Íntegra

Fundamento Legal: 846

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

Data: 01/01/2022

Tipo: Lei

PROGRAMA
GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

2

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gabinete do Prefeito
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMANº

02.01

OBJETIVO
GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
JUSTIFICATIVA
Buscar constantemente melhorar e ampliar os serviços públicos Municipais, atendendo o interesse e o bem estar
dos municípes. Envolver a sociedade para realização de programas a fim de maximizar os resultados da aplicação
dos recursos Públicos. Manter a estrutura atuante e atualizada em todos os setores.

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R$ 2.384.630,97

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 20/Out/2021, 10h e 05m.
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MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo
Situação: Aprovada na Íntegra

Fundamento Legal: 846

Data: 01/01/2022

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

Tipo: Lei

PROGRAMA
ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Dpto. de Administração Geral e Finanças
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMANº

04.01

OBJETIVO
Arrecadar os tributos de competência do Municipio, controlar a arrecadação, gastos, recursos Humanos, efetuar o
registro da contabilidade financeira, orçamentaria patrimonial, produzir e publicar relatórios gerenciais, controlar
limites de gastos conforme legislação vigente.
JUSTIFICATIVA
Controlar a execução Orçamentaria, Finanaceira e Patrimonial, elaboração de demonstrativos, cumprimento de
limites legais elencados na constituição, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 4.320/64. Gerenciamento de tributos,
registros contábeis dos fatos, lançamentos de arrecadação, pagamentos de fornecedores, controles de caixa,
bancos, fiscalização tributaria, obras e postura, emissão de relatórios gerenciais e relatorios legais.

Indicadores

METAS

Criar programa de incentivo a Emissão de Notas Fiscais Agricultura,
Comercio e Industrias

Unidade
de Medida
und

Índice
Recente

Índice
Futuro

0,00

1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores
2022
2023
2024
2025
Criar programa de incentivo a Emissão de Notas Fiscais Agric
0,00
0,00
0,00
1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
R$ 10.365.957,32

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 20/Out/2021, 10h e 05m.

ASSINADO DIGITALMENTE
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MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo
Situação: Aprovada na Íntegra

Fundamento Legal: 846

Data: 01/01/2022

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

Tipo: Lei

PROGRAMA
EDUCAÇÃO PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Departamento de Educação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMANº

05.01

OBJETIVO
Melhorar a qualidade do ensino, valorizar os Profissionais da Educação, oportunizar educação a todos munícipes.

JUSTIFICATIVA
Manter a Estrutura Administrativa da Secretaria da Educação, melhorar as instalações físicas das escolas com
reformas e ampliações, construção de novas salas de aula e sede administrativa, reposição de mobilia,
equipamentos de informática, material didatico pedagógico, renovação da frota do transporte escolar e veículos,
desenvolver cursos de planejamento e capacitação aos Profissionais da Educação, incentivar a leitura e a pratica
desportiva, atualizar o Plano de Carreria da Educação, continuar com programas de atenção a educação Infantil e a
Jovens e Adultos.

Indicadores

METAS

Construção de Salas de Aula Para Educandarios Municipais
Construção de Quadra Coberta para as Escolas Municipais
Construção de Parque Infantil para as Escolas Municipais
Reformar As Escolas Municipais
Construção de Escola Nova para Ensino Fundamental
Construção de Escola nova para Creche Ensino Infantil
Reequipar Laboratorio de Informatica E.M. Izabel Bassani
Mobiliar as Escolas Municipais
Almpliar a Frota de Transp. Escolar com Onibus Van.
Construção de Auditorio junto a E.M. Izabel Basssani

Unidade
de Medida
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und

Índice
Recente
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores
2022
2023
2024
Construção de Salas de Aula Para Educandarios Municipais
0,00
0,00
1,00
Construção de Quadra Coberta para as Escolas Municipais
0,00
0,00
0,00
Construção de Parque Infantil para as Escolas Municipais
0,00
0,00
0,00
Reformar As Escolas Municipais
0,00
1,00
1,00
Construção de Escola Nova para Ensino Fundamental
0,00
0,00
0,00
Construção de Escola nova para Creche Ensino Infantil
0,00
0,00
0,00
Reequipar Laboratorio de Informatica E.M. Izabel Bassani
0,00
0,00
1,00
Mobiliar as Escolas Municipais
0,00
1,00
1,00
Almpliar a Frota de Transp. Escolar com Onibus Van.
1,00
1,00
1,00

Índice
Futuro
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00

2025
0,00
1,00
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
1,00
1,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 20/Out/2021, 10h e 05m.
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MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo
Construção de Auditorio junto a E.M. Izabel Basssani
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

0,00

0,00

0,00

1,00
R$ 20.714.330,68

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 20/Out/2021, 10h e 05m.
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MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo
Situação: Aprovada na Íntegra

Fundamento Legal: 846

Data: 01/01/2022

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

Tipo: Lei

PROGRAMA
PROMOÇÃO ESPORTIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

5

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Departamento de Esportes
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMANº

05.02

OBJETIVO
Através do esporte, investir na integração de pessoas, formação de grupos, e na educação social.

JUSTIFICATIVA
O departamento de esportes promove e incentiva a pratica desportiva, integrando a população do munícipio,
desenvolvendo campeonatos a nível municipal nas mais diversas modalidades e a participação nos campeonatos
regionais.

Indicadores

METAS

Reforma dos Ginasios Municipais
Aquisição de Veiculo Onibus para Transporte de Atletas
Construção de Ginasio de Esportes com Quadra Oficial

Unidade
de Medida
und
und
und

Índice
Recente
0,00
0,00
0,00

Índice
Futuro
3,00
1,00
1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores
2022
2023
2024
2025
Reforma dos Ginasios Municipais
0,00
0,00
1,00
1,00
Aquisição de Veiculo Onibus para Transporte de Atletas
0,00
0,00
0,00
1,00
Construção de Ginasio de Esportes com Quadra Oficial
0,00
0,00
0,00
1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
R$ 1.061.846,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 20/Out/2021, 10h e 05m.
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MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo
Situação: Aprovada na Íntegra

Fundamento Legal: 846

Data: 01/01/2022

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

Tipo: Lei

PROGRAMA
SAÚDE PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

6

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Municipal de Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMANº

06.01

OBJETIVO
Atender com eficiencia toda a população do municipio aplicando os recursos destinados a Saúde, visando qualidade
de vida dos cidadãos Riquezenses.
JUSTIFICATIVA
Realizar atendimento Médico e Odontologico Básico, visando a medicina preventiva ao invés da curativa, efetuar
transporte de pacientes fora do municipio para consultas especializadas e demais procedimentos ambulatoriais,
implantação da vigilância sanitária, aquisição de medicamentos basicos para distribuição a população, desenvolver e
aplicar as normas do ESF, adquirir veiculos novos, materiais e equipamentos odontólogicos, de informática,
equipamentos médico hospitalar e mobilia em geral. Ampliação da unidade de saúde da Cidade. Realizar dentro das
necessidades Obras de Saneamento Basico como sistemas de esgoto e redes de distribuição de agua potavel.

Indicadores

METAS

Aquisição de Veiculos e Ambulancias p/Saúde
Aquisiçao de Equipamentos p/Unidades de Saude Municipal
Reformar e Readequar Unidade de Saúde do Municipio

Unidade
de Medida
und
und
und

Índice
Recente
0,00
0,00
0,00

Índice
Futuro
4,00
2,00
1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores
2022
2023
2024
2025
Aquisição de Veiculos e Ambulancias p/Saúde
1,00
1,00
1,00
1,00
Aquisiçao de Equipamentos p/Unidades de Saude Municipal
0,00
0,00
1,00
1,00
Reformar e Readequar Unidade de Saúde do Municipio
0,00
0,00
0,00
1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
R$ 14.776.221,35

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 20/Out/2021, 10h e 05m.
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MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo
Situação: Aprovada na Íntegra

Fundamento Legal: 846

Data: 01/01/2022

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

Tipo: Lei

PROGRAMA
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

7

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Municipal de Assistencia Social
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMANº

07.01

OBJETIVO
Diminuir as desigualdades sociais, melhorando qualidade de vida dos munícepes mais necessitados.

JUSTIFICATIVA
Atender e cadastrar às familias carentes, grupos de idosos, entidades socias. Realizar orientação e apoio sociofamiliar. Desenvolver a Cultura através de formação e apoio de grupos sociais. Manter e ampliar os programas de
assistência social do governo federal. Manter o projeto Riqueza florida atendendo familias carentes do Municipio. Dar
suporte e apoio ao Fundo Municipal de Infancia e Adolescencia.

Indicadores

METAS

Melhorias e reformas Centro Social Urbano
Criar Programas Sociais para Crianças e Adolescentes
Aquisição de Equipamentos Permanentes para Social

Unidade
de Medida
und
und
und

Índice
Recente
0,00
0,00
0,00

Índice
Futuro
1,00
1,00
4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores
2022
2023
2024
2025
Melhorias e reformas Centro Social Urbano
0,00
0,00
1,00
0,00
Criar Programas Sociais para Crianças e Adolescentes
0,00
1,00
0,00
0,00
Aquisição de Equipamentos Permanentes para Social
1,00
1,00
1,00
1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
R$ 3.002.931,08

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 20/Out/2021, 10h e 05m.
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MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo
Situação: Aprovada na Íntegra

Fundamento Legal: 846

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

Data: 01/01/2022

Tipo: Lei

PROGRAMA
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

8

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Mun. de Infancia e Adolescencia
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMANº

07.02

OBJETIVO
Possibilitar a criança e ao adolescente em situação de vulnerabilidade e risco social o acesso aos direitos
fundamentais, garantindo assim desenvolvimento e proteção.

JUSTIFICATIVA
Prestar Assistência as Crianças que se encontram em situação de risco, orientação as famílias, encaminhar as
crianças a escola se necessário, desenvolver programas sociais voltados as crianças e Adolescentes. Realizar
ações e programas de atendimento as crianças e adolescentes, dar apoio e suporte ao conselho tutelar no
desempenho de suas atividades.
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R$ 121.916,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 20/Out/2021, 10h e 05m.
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MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo
Situação: Aprovada na Íntegra

Fundamento Legal: 846

Data: 01/01/2022

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

Tipo: Lei

PROGRAMA
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

9

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Depto. Obras e Serviços Municipais
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMANº

08.01

OBJETIVO
Facilitar o tráfego de veiculos particulares, de transpote coletivo, de alunos, a escoação da Produção agricola a
qualquer tempo com maior economia. Desenvolver ações para atender habitações populares, e emprego e renda
através de construção de pavilhões industriais.
JUSTIFICATIVA
É preciso efetuar a conservação e manutenção de estradas com Pavimentação em cascalho, bem como, efetuar a
abertura e conservação de valas, bueiros, manutenção de pontes , pontilhões e pinguelas, manter os abrigos de
passageiros. Renovação e recuperação da frota, pavimentar com asfalto as ruas do perimetro urbano e rural,
construir passeios. Pavimentar as estradas do interior com pedras irregulares. Ampliar a área Industrial, manter o
que ja existe. Criar e investir em programas habitacionais. Recuperar as praças e urbanização. Implantar as redes
captação e distribuição de agua em comunidades do Interior.

Indicadores

METAS

Redes de distribuição de agua, a partir de poços artesianos ou estação de
tratamento agua
Construção de Quadra Coberta/pavilhão em Comunidades do Interior
Ampliação de Vias C/Calçamento Lh Cambucica
Ampliar vias Urbanas Asfaltadas
Construção de Pavilhões Industriais
Instalação Equip. Ginastica em Locais Publicos
Calçamento em Comunidades do Interior
Aquisição Terreno Cemitério Municipal
Construção Ciclovia em Rodovia Sentido Caibi e Mondai
Construção de banheiros Públicos
Melhorias Centro Municipal de Esportes, Vestiarios, Arquibancadas,
ampliação area coberta e pista Atletismo
Ampliação vias c/calçamento perimetro Urbano
Construção de Abrigos de Passageiros no Municipio
Construção de Pontes e Pontilhões em Concreto
Aquisiçao de Áreas de Terra e Terrenos para Obras Publicas
Construção de Centro de Eventos Municipais
Ampliação e Melhorias de Ambientes Comunitarios
Implantar Sistemas de Segurança Urbana Com Camâras
Instalação de Lombadas e Fisicas e redutores de velocidade
Construção Parque Ecologico para Caminhadas

Unidade
de Medida

Índice
Recente

Índice
Futuro

und
und
m²
m²
und
und
m²
und
und
und

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2,00
1,00
4000,00
4000,00
3,00
1,00
4000,00
1,00
1,00
1,00

und
m²
und
und
und
und
und
und
und
und

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,00
8000,00
8,00
2,00
1,00
1,00
4,00
1,00
2,00
1,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 20/Out/2021, 10h e 05m.
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MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo
Renovar frota de Máquinas, equipamentos e Caminhões Dpto. Rodoviario
Municipal
Implantar Sistemas de Esgotamento sanitario Em conjunto Casan e Gov.
Federal
Revitalização Da Praça Publica Central
Pavimentação Asfaltica Acessos a Comunidades do Interior

und

0,00

4,00

und
und
und

0,00
0,00
0,00

1,00
1,00
3500,00

Contrução/Ampliação de instalações Parque de Maquinas Cidade e Interior und

0,00

2,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores
2022
2023
2024
2025
Redes de distribuição de agua, a partir de poços artesianos o
0,00
0,00
1,00
1,00
Construção de Quadra Coberta/pavilhão em Comunidades do
0,00
0,00
0,00
1,00
Ampliação de Vias C/Calçamento Lh Cambucica
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
Ampliar vias Urbanas Asfaltadas
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
Construção de Pavilhões Industriais
0,00
1,00
1,00
1,00
Instalação Equip. Ginastica em Locais Publicos
0,00
0,00
0,00
1,00
Calçamento em Comunidades do Interior
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
Aquisição Terreno Cemitério Municipal
0,00
0,00
0,00
1,00
Construção Ciclovia em Rodovia Sentido Caibi e Mondai
0,00
0,00
0,00
1,00
Construção de banheiros Públicos
0,00
0,00
0,00
1,00
Melhorias Centro Municipal de Esportes, Vestiarios, Arquibanc
0,00
0,00
0,00
1,00
Ampliação vias c/calçamento perimetro Urbano
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
Construção de Abrigos de Passageiros no Municipio
2,00
2,00
2,00
2,00
Construção de Pontes e Pontilhões em Concreto
0,00
0,00
1,00
1,00
Aquisiçao de Áreas de Terra e Terrenos para Obras Publicas
0,00
0,00
0,00
1,00
Construção de Centro de Eventos Municipais
0,00
0,00
0,00
1,00
Ampliação e Melhorias de Ambientes Comunitarios
1,00
1,00
1,00
1,00
Implantar Sistemas de Segurança Urbana Com Camâras
1,00
0,00
0,00
0,00
Instalação de Lombadas e Fisicas e redutores de velocidade
0,00
0,00
1,00
1,00
Construção Parque Ecologico para Caminhadas
0,00
0,00
0,00
1,00
Renovar frota de Máquinas, equipamentos e Caminhões Dpto.
1,00
1,00
1,00
1,00
Implantar Sistemas de Esgotamento sanitario Em conjunto Ca
0,00
0,00
0,00
1,00
Revitalização Da Praça Publica Central
0,00
0,00
1,00
0,00
Pavimentação Asfaltica Acessos a Comunidades do Interior
0,00
3500,00
0,00
0,00
Contrução/Ampliação de instalações Parque de Maquinas Cida
0,00
0,00
1,00
1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
R$ 11.986.073,11

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 20/Out/2021, 10h e 05m.
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MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo
Situação: Aprovada na Íntegra

Fundamento Legal: 846

Data: 01/01/2022

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

Tipo: Lei

PROGRAMA
ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

10

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Departamento de Agricultura
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMANº

09.01

OBJETIVO
Aumentar a produtividade, elevar a renda do agricultor criando melhores condições de vida e trabalho,
principalmente ao pequeno produtor rural, à agricultura familiar. Elevar a participação do Municipio no ICMS.

JUSTIFICATIVA
Desenvolver politicas que visem a permanencia no campo, oferecer assistência técnica, e programas de incentivos
buscando aumento de produtividade e renda fornecer semem bovino aos produtores de leite, bem como subsídio de
mudas para reflorestamento e serviços de terraplanagens. Capacitação e orientação técnica a agricultores e seus
familiares,

Indicadores

METAS

Construção da Casa do Agricultor
Aquisiçao de Equipamentos e Maquinas Agricolas
Construir reservatorios de Adubo Organico Liquido no Interior
Criar Incentivos a Cisternas Para a Agricultura no Interior
Manter Programa de Incentivos a Investimentos agricolas
Aquisição de Caminhões e Veículos

Unidade
de Medida
und
und
und
und
und
und

Índice
Recente
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Índice
Futuro
1,00
4,00
1,00
1,00
4,00
2,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores
2022
2023
2024
2025
Construção da Casa do Agricultor
0,00
0,00
0,00
1,00
Aquisiçao de Equipamentos e Maquinas Agricolas
1,00
1,00
1,00
1,00
Construir reservatorios de Adubo Organico Liquido no Interior
0,00
0,00
0,00
1,00
Criar Incentivos a Cisternas Para a Agricultura no Interior
0,00
0,00
1,00
0,00
Manter Programa de Incentivos a Investimentos agricolas
1,00
1,00
1,00
1,00
Aquisição de Caminhões e Veículos
0,00
0,00
1,00
1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
R$ 4.202.572,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 20/Out/2021, 10h e 05m.
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MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo
Situação: Aprovada na Íntegra

Fundamento Legal: 846

Data: 01/01/2022

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

Tipo: Lei

PROGRAMA
OBRAS DE HABITAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Departamento de Habitação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMANº

07.03

OBJETIVO
Obras Habitacionais para Municipes Riquezenses
JUSTIFICATIVA
Dar condições para que a população se estabeleça em nosso Municipio, para que não ocorra migração para grandes
centros.

Indicadores

METAS

Habitações de Interesse Social

Unidade
de Medida
und

Índice
Recente
0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores
2022
2023
2024
Habitações de Interesse Social
0,00
0,00
0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

Índice
Futuro
10,00

2025
10,00
R$ 800,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 20/Out/2021, 10h e 05m.
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MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo
Situação: Aprovada na Íntegra

Fundamento Legal: 846

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

Data: 01/01/2022

Tipo: Lei

PROGRAMA
CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

13

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Departamento de Cultura
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMANº

05.03

OBJETIVO
Definir as políticas públicas que efetivem o exercício do direito constitucional à cultura e estabelecer um sistema
público e participativo de gestão dessas políticas. Reunir e sistematizar as demandas em todas as áreas artísticas e
culturais, para construir uma base e pôr em prática a agenda das reivindicações de projetos e propostas das
políticas culturais em âmbito de governo municipal. Promover e valorizar as diversidades nas manifestações
artísticas e culturais do município. Reconhecer a importância da cultura para o exercício da plena cidadania. Inserir
a cultura do município de riqueza nos modelos sustentáveis de desenvolvimento socioeconômico. Proteger e
promover o patrimônio e as diversidades étnicas e culturais do município de Riqueza.

JUSTIFICATIVA
Considerando o ensino da arte eficaz para promover o fortalecimento do caráter, é fundamental envolver crianças,
jovens e adultos em atividades saudáveis, que possam sentir prazer, inclusão social, importantes para a socialização
do ser humano. Por isso, oferecer ao indivíduo o ensino-aprendizagem é oportunizar o acesso a arte. Desenvolver
através da arte, habilidades que venham proporcionar oportunidades tanto de vista de qualificação profissional, bem
como, terapêutico para os alunos, uma vez que a prática destes, contribuem e favorecem para o desenvolvimento e
descoberta de vocações. Enfim a arte vai contribuir para o desempenho e segurança pessoal no indivíduo em
qualquer profissão.
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R$ 879.360,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 20/Out/2021, 10h e 05m.
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MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo
Situação: Aprovada na Íntegra

Fundamento Legal: 846

Data: 01/01/2022

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

Tipo: Lei

PROGRAMA
TURISMO, INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

14

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Depto. de Turismo, Industria e Comercio
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMANº

04.02

OBJETIVO
Desenvolver Ações para gerar emprego e renda aos municipes; Provomer e participar de eventos que destaquem e
inventivem melhor o comércio e a indústria local; Implantar ações para fomentar e divulgar o Turismo do Municipio.

JUSTIFICATIVA
Desenvolver Ações para geração de emprego e renda, ampliar as ações nas áreas industriais, investir na melhoria
da infraestrutura dos locais; promover e participar de eventos que destaquem, e incentivem o comércio e a indústria
local; implantar ações para fomentar e divulgar o turismo do município; implantar e melhorar a infraestrutura do setor;
Divulgar o turismo religioso, e os atrativos naturais e festas tipicas; Promoção de feiras; E implantação de sinalização
turistica.

Indicadores

METAS

Construção de Pavilhões Industriais
Revitalização Da Praça Publica Central
Construção de passeios com acessibilidade

Unidade
de Medida
und
und
und

Índice
Recente
0,00
0,00
0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores
2022
2023
2024
Construção de Pavilhões Industriais
0,00
0,00
1,00
Revitalização Da Praça Publica Central
0,00
0,00
0,00
Construção de passeios com acessibilidade
0,00
0,00
1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

Índice
Futuro
2,00
1,00
1,00

2025
1,00
1,00
1,00
R$ 2.400,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 20/Out/2021, 10h e 05m.
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MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo
Situação: Aprovada na Íntegra

Fundamento Legal: 846

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

Data: 01/01/2022

Tipo: Lei

PROGRAMA
MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

17

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gabinete do Prefeito
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMANº

02.01

OBJETIVO
Manutenção atividades Conselho Tutelar
JUSTIFICATIVA
Manutenção Atividades Conselho Tutelar

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R$ 585.600,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 20/Out/2021, 10h e 05m.
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MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo
Situação: Aprovada na Íntegra

Fundamento Legal: 846

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

Data: 01/01/2022

Tipo: Lei

PROGRAMA
DEFESA CIVIL DE RIQUEZA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

20

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Defesa Civil Municipal
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMANº

02.03

OBJETIVO
Defesa Civil de Riqueza
JUSTIFICATIVA
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R$ 20.940,00
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LEI 847

Publicação Nº 3358382

Estado de Santa Catarina

Município de Riqueza
LEI Nº. 0847, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA LEI
ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE RIQUEZA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RENALDO MUELLER Prefeito de Riqueza, Estado de

Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o artigo
64, III, da Lei Orgânica, FAZ saber que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento do Município de Riqueza, para o exercício de

2022, será elaborado e executado de acordo com as diretrizes estabelecidas nesta lei, compreendendo:

I – As prioridades e metas da administração pública municipal,
extraídas do Plano Plurianual 2022/2025;

II – A estrutura e organização dos orçamentos;

III – As diretrizes para a elaboração e a execução dos orçamentos

do Município e suas alterações;

IV – As disposições sobre a receita;

V – As disposições sobre a despesa;

VI – As disposições sobre os créditos adicionais;
VII – Das despesas com educação e saúde;

VIII – As disposições sobre despesas com pessoal e seus encargos;
IX – As disposições sobre alterações na legislação tributária; e
X – Das disposições gerais.

Art. 2º O Poder Executivo deve adaptar à programação estabeleci-

da, no que se refere a circunstâncias emergenciais a atualizar

elementos quantitativos no plano de governo e definidos no orçamento.
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I – DAS PRIORIDADES E METAS DA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 3º Em consonância com o art. 165, § 2° da Constituição, as

prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício
financeiro de 2022 são aquelas definidas nos Anexos desta Lei, as

quais foram extraídas do Plano Plurianual, para o período de 2022

a 2025, aprovado pela Lei Municipal nº 846/2021, outras prioridades apresentadas pelas reivindicações da sociedade e confirmadas

pelos órgãos da Prefeitura. As metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2022, são os especi-

ficados no Anexo de Metas e Prioridades que integra esta Lei.

§ 1º Os recursos estimados na Lei Orçamentária para o exercício
de 2022, serão destinados preferencialmente, para as prioridades

e metas definidas no Anexo I desta Lei, não se constituindo, no
entanto, em limites à Programação das despesas.

§ 2º O anexo de prioridades e metas conterá, no que couber, o
disposto no § 2º, do art. 4º, da Lei Complementar nº. 101, de 04
de maio de 2000.

§ 3º Na elaboração e durante a execução do Orçamento do exercício

de 2022, o Poder Executivo Municipal, poderá alterar as metas de-

finidas nesta Lei, aumentando e/ou diminuindo, incluindo e/ou excluindo suas ações e seus quantitativos a fim de compatibilizar a

despesa orçada com a receita estimada, de forma a assegurar o

equilíbrio das contas públicas e o atendimento às necessidades da
sociedade.

II – DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS
Art. 4º O orçamento para o exercício financeiro de 2022 abrangerá

os Poderes Legislativo, Executivo e seus Fundos e será elaborado
levando-se em conta a Estrutura Organizacional da Prefeitura e de

conformidade com os diversos princípios legais, além dos contáRua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 – Riqueza/SC
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beis geralmente aceitos, o de igualdade, justiça social e o da
transparência social:

I – O princípio de justiça social, implica em assegurar que os
Programas dispostos na Proposta Orçamentária contribuam para a

redução das desigualdades sociais entre os indivíduos e suas regiões, bem como no combate a qualquer tipo de exclusão social,
principalmente aos munícipes mais necessitados;

II – O princípio da transparência social, requer a observância da

utilização dos diversos meios de comunicações disponíveis, a fim

de garantir o livre acesso e participação dos cidadãos às infor-

mações relativas ao orçamento, inclusive na discussão em audiên-

cias públicas; e

III – O princípio da publicidade, visa promover a transparência

da gestão fiscal, permitindo o amplo acesso da sociedade a todas
as informações relativas ao ente público;

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

I – UNIDADE ORÇAMENTARIA: o menor nível de classificação institu-

cional;

II – ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO: o maior nível de classificação institu-

cional, que tem por finalidade agrupar unidades orçamentárias;

II – FUNÇÃO: maior nível de agregação das diversas áreas de des-

pesa que competem ao setor público;

IV – SUB-FUNÇÃO: uma partição da função, que visa agregar determinado subconjunto de despesa do setor público;

V – PROGRAMA: o instrumento de organização da ação governamental

visando a concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado pelas metas físicas estabelecidas no Plano Plurianual;

VI – ATIVIDADE: um instrumento de programação para alcançar o ob-

jetivo de um programa, destinado a manutenção das unidades orçamentarias de acordo com a estrutura da Prefeitura Municipal e os
programas específicos de manutenção continuada, devendo as mesmas

ser realizadas de forma continua e permanente cujo produto final
Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 – Riqueza/SC
CNPJ: 95.988.309/0001-48 - Fone: 49 3675-3200
E-mail: juridico@riqueza.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 1701

Estado de Santa Catarina

Município de Riqueza
será a manutenção das ações governamental as quais foram extraídas do Plano Plurianual atualizado;

VII – PROJETO: um instrumento de programação para alcançar o ob-

jetivo de um programa, previamente aprovados no Plano Plurianual

em vigor e serão um instrumento de programação para alcançar o

objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações li-

mitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para
a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo municipal;

VIII – OPERAÇÕES ESPECIAIS: as despesas que não contribuem para
manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das

quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta
sob a forma de bens ou serviços;

IX – FONTE DE RECURSOS: vinculação de recursos públicos a uma

despesa especifica ou a qualquer que seja a aplicação, desde a

previsão até o efetivo pagamento da despesa, constantes dos pro-

gramas e ações governamentais, dividindo-se essa destinação em
ordinária e vinculada;

§ 1º Cada Programa identificará as ações necessárias para atingir
os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem

como os órgãos orçamentários responsáveis pela realização da ação
e em seus créditos adicionais.

§ 2º Cada ação orçamentaria, entendida como sendo a atividade, o
projeto ou a operação especial, deve identificar a função e subfunção às quais se vincula.

§ 3º As categorias de programação de que trata esta Lei serão

identificadas no Projeto de Lei Orçamentaria de 2022, bem como

nos créditos adicionais, por função, subfunção, programa, projeto/atividade, operação especial e categoria econômica.

Art. 6º A Lei Orçamentária evidenciará sua Receita por rubrica em

cada unidade gestora e, a Despesa de cada Unidade Gestora será

evidenciada pela função, subfunção, programa, projeto, atividade,
ou operações especiais, podendo ainda a critério da administração
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ser evidenciada a nível elemento e/ou subelemento e, quanto a sua
natureza, por categoria econômica, grupo de natureza da despesa e
modalidade de aplicação e a fonte de recursos.

§ 1º Os grupos de natureza de despesa constituem agregação de

elementos de despesa de mesmas características quanto ao objeto
de gasto, conforme a seguir descriminados:
I – Pessoal e Encargos Sociais;

II – Juros e Encargos da Dívida;

III – Outras Despesas Correntes;
IV – Investimentos;

V – Inversões Financeiras;

VI – Amortização da Dívida.

§ 2º A classificação da receita foi atualizada pela Portaria Conjunta STN nº 374 de 08/07/2020 e posteriores alterações, na qual
se inclui a classificação por destinação de recursos em que as

receitas concentradas no orçamento geral devem ser distribuídas e

identificadas na despesa dos diferentes órgãos e unidades por essa classificação por fonte de recursos, como segue:
a)

– 1º digito: Identifica o uso;

0 – Recursos não destinados à contrapartida;

3 – Outras Contrapartidas.

b)

– 2º digito: Identifica o grupo da fonte de recursos:

1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente;

2 – Recursos de Outras Fontes – Exercício Corrente;
3 – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores;

6 – Recursos de Outras fontes – Exercícios Anteriores;
9 – Recursos Condicionados.

c)

– 3º e 4º dígitos: identificam a destinação primária ou não

primaria de recursos, sendo a primária, a não financeira, correspondendo, em grande parte, às receitas normais e efetivas não

compreendidas por operações de crédito, amortizações de empréstimos e alienação de ativos e a não primária, a representada de

forma geral por operações de crédito, amortizações de empréstimos
e alienação de ativos:
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00 – Recursos Ordinários;
XX – A especificar.

§ 3º As fontes de recursos previstas poderão ser alteradas ou ne-

las ser incluídas outras, exclusivamente pela Secretaria Municipal

de

Administração

e

Finanças,

com

devida

justificativa

atendimento a necessidade de alteração das fontes de execução.

do

§ 4º A Reserva de Contingência, prevista nesta Lei, será identificada pelo digito 9(nove) no que se refere ao grupo de natureza
da despesa.

§ 5º A modalidade de aplicação destina-se a indicar se os recur-

sos serão aplicados por órgãos ou entidades no âmbito da mesma
esfera

de

Governo,

objetivando,

precipuamente,

possibilitar

a

eliminação da dupla contagem dos recursos transferidos ou descentralizados:

I – Mediante transferência financeira a outros órgãos, entidades

ou fundações, inclusive a decorrente de descentralização orçamen-

taria;

II – Diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário,
por outro órgão ou entidade no âmbito do mesmo nível de governo.

§ 6º A especificação da modalidade a que se refere o parágrafo
anterior observará, no mínimo, o seguinte detalhamento:

50 – transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos;

60 – transferências a instituições Privadas com fins lucrativos;
71 – consórcios públicos;
90 – aplicações diretas;
99 – a definir.

§ 7º O Projeto de Lei Orçamentária de 2022, bem como os créditos

adicionais não poderão conter modalidade de aplicação “a definir”, ressalvada a Reserva de Contingencia de que trata o art.

36, Inciso I, desta Lei.

§ 8º Não poderão ser fixadas no orçamento despesas sem que estejam definidas as correspondentes fontes de recursos.
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Art. 7º Cada Projeto constará somente de uma esfera orçamentária
e sob um único Programa.

Art. 8º As atividades com a mesma finalidade de outras já existentes deverão observar o mesmo código, independente da unidade
executora.

Art. 9º O projeto de Lei Orçamentária de 2022 que o Poder Execu-

tivo encaminhará à Câmara Municipal e a respectivo Texto da Lei,
além dos quadros exigidos, serão constituídos de:

I – Demonstrativo da Receita e Despesa, segundo as Categorias

Econômicas (Anexo I, da Lei 4.320/1964);

II – Demonstrativo da Receita, segundo as Categorias Econômicas

(Anexo II, da Lei 4.320/1964);

III – Resumo Geral da Despesa, segundo as Categorias Econômicas

(Anexo III, da Lei 4.320/1964);
IV

–

Programa

de

Trabalho

SOF//SEPLAN nº 8/85);

(Anexo

V

-

Adendo

V

da

Portaria

V – Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo da Despesa

por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Opera-

ções Especiais (Anexo VI, da Lei 4.320/1964 e Adendo V da Portaria SOF/SEPLAN nº 8/85);

VI – Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas,
Projetos,

Atividades

e

Operações

Especiais

(Anexo

4.320/1964 e Adendo VI da Portaria SOF/SEPLAN nº 8/85);

7,

da

Lei

VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas,

conforme

o

Vínculo

com

os

Recursos

(Anexo

8,

4.320/1964 e Adendo VII da Portaria SOF/SEPLAN nº 8/85);

da

Lei

VIII – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9, da

Lei 4.320/1964 e Adendo VIII da Portaria SOF/SEPLAN nº 8/85);

IX – Quadro Demonstrativo da Despesa – QDD planilha da Despesa
por categoria de programação, com identificação da classificação

institucional, funcional programática, categoria econômica, caracterização das metas, objetivos e fontes de recursos;
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X – Demonstrativo da Evolução da Receita realizada por fontes dos

últimos três exercícios, da estimada para o exercício corrente e
da projeção para dois exercícios seguintes, conforme disposto no
Artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

XI – Demonstrativo das receitas e despesas dos orçamentos fiscais
e da seguridade social;

XII - Demonstrativo das Renúncias de Receitas e Estimativa do seu
Impacto Orçamentário-Financeiro, na forma estabelecida no Art. 14

da LRF;

XIII - Demonstrativo das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado que serão geradas em 2022 com indicação das medidas de compensação;

XIV – Demonstrativo dos Riscos Fiscais considerados para 2022;

XV – Demonstrativo da Origem e Aplicação dos Recursos Derivados

da Alienação de Bens e Direitos que integram o Patrimônio Públi-

co.

§ 1º Os fundos municipais integrarão o orçamento geral do Municí-

pio, apresentando em destaque as receitas e despesas a eles vinculadas, sendo efetuadas as transferências do município ao fundo
de forma financeira, ou seja, os registros contábeis da Prefeitu-

ra dar-se-ão somente nos sistemas financeiros e compensação, fechando os balanços em sua consolidação.

§ 2º Para efeito desta lei, entende-se por Unidade Gestora Cen-

tral, a Prefeitura, e por Unidade Gestora, as entidades com Orçamentos e Contabilidade própria.

§ 3º Os relatórios previstos neste artigo poderão ser atualizados

para atender as Portarias nº. 42/1999 do Ministério do Planeja-

mento, Orçamento e Gestão e, Portaria Interministerial nº. 163 de

04 de maio de 2001, bem como alterações posteriores.

Art. 10. Atendido o disposto no art. 29-A da Constituição da Re-

pública, o repasse ao Poder Legislativo Municipal, no exercício

de 2022, será de até 7% (sete) do somatório da receita tributária
e das transferências previstas no §5º do art. 153 e nos artigos
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158 e 159 daquela Constituição, efetivamente realizado no exercí-

cio anterior, não mais que o montante consignado por estimativa

na Lei Orçamentária de 2022.

III - DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO
DO ORÇAMENTO DO MUNICIPIO

Art. 11. Os orçamentos para o exercício de 2022 e as suas execu-

ções obedecerão ao princípio da transparência e do equilíbrio das

contas públicas, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo,

suas Autarquias e seus Fundos.

Art. 12. Os estudos para definição do Orçamento da Receita para

2022, excluídas as previsões de convênios e operações de crédito,

deverá observar as alterações da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento

econômico, a valorização imobiliária e a evolução da receita nos
últimos três exercícios.

Art. 13. Se a receita estimada para 2022, comprovadamente, não

atender ao disposto no artigo anterior, o Legislativo, quando da

análise da Proposta Orçamentária, poderá reestimá-la ou solicitar

do Executivo Municipal a sua alteração e a consequente adequação

do orçamento da despesa.

Art. 14. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento
da receita poderá afetar o cumprimento das metas estabelecidas,
os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas

dotações, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos no montante necessário, para as seguintes despesas abaixo:

I – Racionalização dos gastos com diárias, viagens e equipamen-

tos;

II – Racionalização de despesas com horas extras;
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III – Redução de até 30% dos gastos com combustíveis para a frota

de veículos dos setores de transportes, obras, serviços públicos
e agricultura;

IV – Redução dos investimentos programados, desde que ainda não

iniciados;

V – Redução das despesas com material de consumo e outros servi-

ços de terceiros das diversas atividades;

VI – Redução do número de funcionários admitidos em cargos comis-

sionados;

VII – Redução do número de funcionários admitidos em caráter temporário.

§ 1º Caso ocorra o disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que caberá a cada
um tornar indisponível para empenho, e movimentação financeira.

§ 2º O Chefe do Poder Legislativo, com base na comunicação rece-

bida, publicará ato estabelecendo os montantes que estão disponíveis para movimentação e empenho.

§ 3º Despesas que não serão objeto de limitação de empenho nos

termos do artigo 9º, § 2º da Lei Complementar nº. 101 de 04 de
maio de 2000, são as constantes no ANEXO II desta Lei.

Art. 15. Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio
das contas públicas do Município, aqueles constantes no ANEXO III
desta Lei.

§ 1º Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com

recursos da Reserva de Contingência, do Excesso de Arrecadação e

do Superávit Financeiro do exercício de 2021, exceto os itens de
recursos vinculados ou de convênios.

§ 2º Sendo ainda, estes recursos insuficientes, o Poder Executivo
Municipal encaminhará Projeto de Lei especifico, propondo a anu-

lação de recursos alocados para investimentos, desde que não comprometidos.
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Art. 16.

A transferência de recursos do Tesouro Municipal a en-

tidades privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação

técnica, voltadas para as ações de saúde e de atendimento direto

e gratuito ao público, consórcios intermunicipais de saúde, de
inspeção sanitária animal constituídos exclusivamente por entes
públicos e ainda as voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal, mediante prévia autorização legislativa.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto neste artigo, as con-

tribuições estatutárias devidas às entidades municipalistas, em
que o Município for associado.

Art. 17. Para efeito do disposto no artigo 16, § 3º da Lei de

Responsabilidade Fiscal, são consideradas despesas irrelevantes,

aquelas decorrentes de ação governamental nova, cujo impacto or-

çamentário-financeiro num exercício não exceda a 1,00% da receita

corrente líquida prevista (orçada) para o exercício.

Art. 18. Em conformidade com o Art. 26 da Lei de Responsabilidade

Fiscal, a administração pública através de lei específica poderá
destinar recursos para cobrir necessidades de pessoas físicas ou
déficits de pessoas jurídicas, por meio de contribuições, subvenções sociais e auxílios, observando a legislação em vigor.

Art. 19. Despesas de custeio de competência de outros entes da
Federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando

firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos na lei orçamentária.
IV - DA RECEITA
Art. 20. A natureza da receita orçamentária a ser estimada na lei

do orçamento para o exercício de 2022, será de acordo com a Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001 e suas alRua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 – Riqueza/SC
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terações, e terá seus cálculos com base nos três últimos exercícios financeiros, havendo incrementos de receita deverá ser apresentado justificativa, de acordo com o § 3º do art. 12 da LRF.

Art. 21. O Município poderá realizar Operações de Crédito na me-

dida em que demonstre capacidade de endividamento e se configurar
eminente falta de recursos, como dispõe a legislação em vigor.

§ 1º As Operações de Crédito a serem realizadas pelo Município,
no exercício de 2022, não poderão exceder o montante das despesas
de capital fixadas na lei orçamentária anual, ressalvadas as au-

torizadas mediante créditos suplementares ou especiais com fina-

lidade precisa, aprovada pelo Poder Legislativo, observado o que
dispõe a Resolução nº. 43/2001 do Senado Federal ou outro ato que
a venha substituir e legislação correlata.

§ 2º De acordo com o que determina o art. 35 da LRF, fica expressamente proibida a realização de operações de crédito com entes
da federação.

Art. 22. A Operação de Crédito por Antecipação de Receita desti-

nar-se-á para atendimento de insuficiência de caixa durante o
exercício de 2022 e constará na lei orçamentária.

Parágrafo único. A Operação de Crédito por Antecipação de Receita
será efetuada mediante abertura de crédito junto à instituição

financeira vencedora em processo competitivo eletrônico promovido
pelo Banco Central.

Art. 23. A concessão, incentivos e benefícios de natureza tribu-

tária, através de renúncia de receita, serão concedidos de conformidade com o art. 14 da Lei de responsabilidade fiscal.

Art. 24. O Poder Legislativo poderá proceder a reestimativa da

receita na proposta orçamentária apresentada, desde que comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal.
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Art. 25. A Receita de Alienação de Bens e Direitos, deverá ser

movimentada em conta corrente específica, vinculada a sua aplicação em despesas de capital ou ao Regime de Previdência Social Ge-

ral, formalizando-se um processo de controle em separado para
atender às informações posteriores (Art. 44 Lei nº 101/2000).
V - DAS DESPESAS
Art. 26. A despesa será fixada pela lei orçamentária, de confor-

midade com a receita estimada e a sua classificação orçamentária

será por natureza da despesa, conforme Portaria Interministerial

nº. 163 de 04 de maio de 2001 e alterações, e normativas do Tesouro Nacional.

Art. 27. Na execução orçamentária do exercício de 2022, deverá
ser adotado sistema de limitação de empenho por Unidade Orçamen-

tária, sempre que a gestão fiscal se evidenciar deficitária, res-

peitando-se sempre os limites mínimos constitucionais de gastos
com saúde e educação.

Art. 28. As despesas obrigatórias de caráter continuado deverão
ter dotações orçamentárias suficientes, e sua expansão será de
acordo com os respectivos contratos.

Art. 29. A Secretaria de Administração e Fazenda fica obrigada a
evidenciar os beneficiários de pagamentos de sentenças judiciais,
com a observação da ordem cronológica específica ao objeto.

Art. 30. Os programas priorizados por esta lei e contemplados na

Lei Orçamentária de 2022 serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das
metas físicas estabelecidas.
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Art. 31. O Poder Executivo deverá elaborar e publicar, em até

trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2022, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso para o

ano, observando, em relação às despesas constantes desse crono-

grama, a limitação necessária à obtenção da meta de resultado
primário.

§ 1º A programação financeira e o cronograma de desembolso deverão ser elaborados com base na previsão da efetiva arrecadação

mensal, devendo ser incentivada a participação das diversas Secretarias na definição dos gastos mensais a serem realizados, to-

mando-se por base as ações constantes dos programas do PPA e as
prioridades e metas constantes desta Lei de Diretrizes Orçamentá-

rias.

VI - DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
Art. 32. Os recursos oriundos de convênios não previstos na Lei
de Diretrizes Orçamentárias, ou subestimados no orçamento da Re-

ceita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais ou suplementares de

projetos, atividades ou operações especiais por ato do Chefe do
Poder Executivo Municipal.

Art. 33. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias
na Lei de Diretrizes Orçamentárias poderão ocorrer por intermédio

da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Art. 34. O Poder Executivo, por decreto do Prefeito no âmbito do

Poder Executivo, poderá aumentar ou diminuir as metas financeiras

estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas.
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Art. 35. Está o Poder Executivo devidamente autorizado a realizar

abertura de créditos adicionais na Lei de Diretrizes Orçamentá-

rias, por decreto, dependendo da existência de recursos disponí-

veis, nos termos e limites da Lei Federal nº. 4.320/64 e alterações posteriores.

Parágrafo único. Os recursos disponíveis de que trata o artigo,

são aqueles referidos no artigo 43, da Lei nº. 4.320 de 17 de

março de 1964:

I – Está o Poder Executivo municipal devidamente autorizado a movimentar o excesso de arrecadação, desde que comprovada a exis-

tência do excesso no período da abertura do crédito adicional, a

ser apurado em cada fonte de recurso, conforme prevê o inciso II
do § 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64, combinado com o § 3º deste
mesmo artigo.

II – Está o Poder Executivo municipal devidamente autorizado a
movimentar,

as

dotações orçamentárias

de

elementos

de

despesa

dentro da mesma atividade ou projeto de programação, por decreto
do Prefeito Municipal, desde que não comprometa as dotações de
pessoal, encargos e outras consideradas prioritárias ao atendi-

mento, principalmente as que dependem de limites mínimos legais,
conforme

4.320/64.

previsto

no

artigo

43,

§

1º,

inciso

III,

da

Lei

III – Está o Poder Executivo municipal devidamente autorizado a
utilizar o superávit financeiro, verificado no balanço patrimonial do exercício financeiro imediatamente anterior, para suplemen-

tação de dotações orçamentárias, conforme prevê o § 1º, inciso I,

do artigo 43 da Lei 4.320/64, combinado com o § 2º deste mesmo

artigo.

IV – Está o Poder Executivo municipal devidamente autorizado a

suplementar, utilizando-se do Excesso de Arrecadação, verificado
nas rubricas específicas dos convênios, utilizando para isto o
repasse do respectivo convênio, cujo valor não fará parte do demonstrativo do quadro de excesso de arrecadação para efeitos de
outras suplementações.
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Art. 36. A abertura de créditos adicionais ao orçamento, dependerá da existência de recursos disponíveis e de prévia autorização
legislativa, podendo esta fazer parte da Lei Orçamentária Anual,
nos termos e limites da Lei Federal nº. 4.320/64 e alterações
posteriores.

Parágrafo único. Os recursos disponíveis de que trata o artigo,
são aqueles referidos no artigo 43, da Lei nº. 4.320 de 17 de
março de 1964:

I – Poderá o Poder Executivo incluir na lei da proposta orçamentária para o exercício de 2022, como Reserva de Contingência o

percentual de até 1% (um por cento), do valor da receita corrente
líquida estimada, tanto para a Prefeitura, quanto para os Fundos,

de conformidade com o art. 7º da Portaria Interministerial nº 163
de 04 de maio de 2001 e alterações posteriores.

II – Poderá o Poder Executivo incluir na lei da proposta orçamentária para o exercício de 2022, autorização para movimentação do

excesso de arrecadação, desde que comprovada a existência do excesso no período da abertura do crédito adicional, a ser apurado

em cada fonte de recurso, conforme prevê o inciso II do § 1º do

artigo 43 da Lei 4.320/64, combinado com o § 3º deste mesmo artigo.

III – Poderá o Poder Executivo incluir na lei da proposta orçamentária para o exercício de 2022, autorização para movimentar,

as dotações orçamentárias de elementos de despesa dentro da mesma
atividade ou projeto de programação, por decreto do Prefeito Mu-

nicipal, desde que não comprometa as dotações de pessoal, encargos e outras consideradas prioritárias ao atendimento, principal-

mente as que dependem de limites mínimos legais, conforme previsto no artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei 4.320/64.

IV – Poderá o Poder Executivo incluir na lei orçamentária anual
para o exercício de 2022, autorização para utilização do superávit financeiro, verificado no balanço patrimonial do exercício

financeiro imediatamente anterior, para suplementação de dotações
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orçamentárias, conforme prevê o § 1º, inciso I, do artigo 43 da
Lei 4.320/64, combinado com o § 2º deste mesmo artigo.

V – Poderá o Poder Executivo incluir na lei orçamentária anual,

autorização para suplementar, utilizando-se do Excesso de Arrecadação, verificado nas rubricas específicas dos convênios, utili-

zando para isto o repasse do respectivo convênio, cujo valor não

fará parte do demonstrativo do quadro de excesso de arrecadação

para efeitos de outras suplementações.

VI – Poderá o Poder Executivo incluir na lei orçamentária anual,
autorização para anulação de dotações vinculadas para suplementa-

ção de outras dotações não vinculadas de elementos de despesa

dentro da mesma atividade ou projeto de programação, por decreto
do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo, quando não
houver a efetiva arrecadação das receitas vinculadas àquela finalidade.

Art. 37. Durante a execução orçamentária de 2022, o Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das unidades gestoras

na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício.

Art. 38. Ao longo da execução orçamentária, o Executivo Munici-

pal, autorizado por esta Lei, poderá incluir novas fontes de re-

cursos nos projetos, atividades ou operações especiais previstas
no PPA, LDO e no orçamento das unidades gestoras na forma de cré-

ditos suplementares, desde que se enquadre nas prioridades para o
exercício de 2022.
Art. 39. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários,

conforme disposto no art. 167, § 2º, da Constituição, será efeti-

vada mediante decreto do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo único. Na reabertura a que se refere o caput deste artigo, a fonte de recurso deverá ser identificada como saldos de
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exercícios anteriores, independentemente da receita à conta da
qual os créditos foram abertos.

VII - DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO E SAÚDE
Art. 40. O Poder Executivo Municipal através da Secretaria de

Educação, tomará as medidas necessárias para atendimento da Lei

n° 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB e Lei n° 11.494 de 20 de junho de 2007, que dispõe

sobre Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e

de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.

Art. 41. Quando a Rede Oficial da Educação Básica for insuficien-

te para atender a demanda, ou para a realização de cursos técnicos, poderão ser concedidos auxílios financeiros à rede particular local ou regional através de convênio aprovado em lei específica.

Art. 42. Aos alunos residentes no Município de Riqueza, que fre-

quentam o ensino superior das Universidades da região, o ensino

profissionalizante e ensino técnico de nível médio, em instituições de ensino fora do Município, poderá ser concedido auxílio
para o transporte, ou bolsas de estudo, devidamente regulamentado

e autorizado em Lei específica, ficando os mesmos fora do cálculo

dos 25% mínimos obrigatórios, previstos no artigo 212 da Consti-

tuição Federal de 1988.

Art. 43. O Poder Executivo consignará na proposta orçamentária

para o exercício de 2022, dotações orçamentárias próprias para
contabilização das despesas com o Fundo de Manutenção e Desenvol-

vimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da

Educação – FUNDEB, do Salário Educação, do Programa Nacional de

Apoio ao Transporte Escolar – PNATE, PDDE – Programa Dinheiro DiRua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 – Riqueza/SC
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reto na Escola e da complementação financeira obtida com o Pro-

grama Estadual de Transporte Escolar.

Art. 44. Para o atendimento de todos os alunos do ensino fundamental, independentemente da instituição de ensino que estejam

matriculados e a que esfera de governo que pertençam, está o Poder

Executivo

autorizado

a

suportar

as

despesas

inerentes

ao

transporte escolar, propiciando o acesso de todos os alunos à rede escolar.

§ 1º Os recursos que porventura forem ressarcidos ao Município

pela prestação de serviços de transporte escolar serão deduzidos
da efetiva aplicação em educação.

§ 2º Para atendimento do Programa de Transporte Escolar serão de

forma impreterível avaliado o custo com sua manutenção, os traje-

tos necessários, a nucleação de escolas, a alocação de turmas nos
mesmos períodos evitando assim deslocamentos de todo aparato destinado à execução deste serviço em vários períodos diários.

§ 3º Fica a critério da Secretaria de Educação do Município, ouvidos todos os colégios municipais e elaboração do roteiro do
transporte escolar para cada ano letivo.

Art. 45. O Poder Executivo Municipal através da Secretaria da Sa-

úde, tomará as medidas necessárias para atendimento à legislação
vigente e em especial à Emenda Constitucional nº 29/2000.

Art. 46. O Município aplicará no mínimo 15% de sua receita resultante de impostos, compreendida as transferências constitucio-

nais, em ações e serviços públicos de saúde, conforme disposto no

inciso III, do artigo 7° da Emenda Constitucional no 29/2000 e no

artigo 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
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VIII - DAS DESPESAS COM PESSOAL
Art. 47. Consideram-se despesas de Pessoal os gastos com os ati-

vos, os inativos e os pensionistas, os relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, e de membros de poder,

com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e

vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos de aposentado-

ria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, ho-

ras extras, funções de confiança, licenças-prêmio por assiduidade, e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos

sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

Art. 48. Para o cumprimento do que determina o Art. 169 da Constituição Federal, no decorrer do ano 2022, o poder executivo mu-

nicipal poderá proceder à concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos e funções ou alteração

de estruturas de carreiras, bem como admitir pessoal aprovado em
concurso público ou contratação de pessoal em caráter temporário

na forma da lei, realizar processos seletivos para admissão de

pessoal em caráter temporário, bem como realizar concursos públi-

cos para provimento de cargos efetivos, observados a legislação

pertinente e os limites e regras da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 49. Nos casos de necessidade temporária, de excepcional in-

teresse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de

horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal ex-

cederem a 95% do limite estabelecido no artigo 20, III da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
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Art. 50. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para
reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites
estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal:

I – Eliminação das despesas com serviços extraordinários;

II – Eliminação de vantagens concedidas a servidores;

III – Exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;

IV – Demissão de servidores admitidos em caráter temporário, e;
V – Destituição de servidores das funções gratificadas.

Art. 51. Os contratos de terceirização de mão-de-obra que se re-

ferirem à substituição de servidores e empregados públicos, serão

contabilizados como “outras despesas de pessoal decorrentes de
terceirização”, subelemento de despesa: 3.1.90.34.00.

Parágrafo único. Para efeito desta lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição

de servidores de que trata o artigo 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação

com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Admi-

nistração Municipal de Riqueza, ou ainda, atividades próprias da

Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos,

não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade
do contratado ou de terceiros.

Art. 52. A revisão da remuneração dos servidores e o subsídio, de

que trata a Constituição Federal (Artigo 37, inciso X), com a re-

dação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98, para o exercício

de 2022, será autorizada por lei específica, respeitados os limites constantes da Lei Federal Complementar nº. 101/2000.
IX – DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 53. O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conce-

der ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas
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a estimular a arrecadação ou o crescimento econômico, a geração
de emprego e renda, ou ainda beneficiar contribuintes integrantes

de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios, na medida

do possível ser considerados nos cálculos do orçamento da receita
e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financei-

ro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequen-

tes.

Art. 54. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dí-

vida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em

lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do
disposto no Art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 55. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou be-

nefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas
de compensação.

Art. 56. A modernização da administração tributária e fiscal será
desenvolvida para ajustes do código tributário e na Lei Orgânica
do Município.

Parágrafo único. Deverão ser tomadas as seguintes medidas:

I – Cobrança de taxas com base nos custos das operações a atua-

ções do Município;

II – Aplicação da correção monetária de acordo com os índices
oficiais;

III – Ampliação permanente do cadastro técnico fiscal e dados demográficos atualizados.

Art. 57. O Poder Executivo Municipal poderá encaminhar ao legis-

lativo, até 30 dias antes do encerramento do atual exercício, o
projeto de lei dispondo sobre mudanças no Código Tributário.
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Parágrafo único. Não se inclui neste caso, alterações sobre a
Planta de Valores Imobiliários, base do IPTU e ITBI.
X Art. 58.

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DEBITOS JUDICIAIS

A Lei Orçamentária de 2022 somente incluirá dotações

para o pagamento de precatórios cujos processos contenham certi-

dão de trânsito em julgado da decisão exequenda e pelo menos um
dos seguintes documentos:

I – Certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução; ou

II – Certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer
impugnação aos respectivos cálculos.

Art. 59. A inclusão de dotações na Lei Orçamentária de 2022 destinadas ao pagamento de precatórios parcelados deverá ser feita

observando o disposto na Constituição Federal e do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ADCT.

Art. 60. O Poder Executivo incluirá na Proposta Orçamentária de
2022 dotação própria para quitação da parcela referente ao exer-

cício, observando em especial o que determina o art. 100 da Cons-

tituição Federal.

Parágrafo único. As informações previstas no caput dos artigos 19
e 20 serão baseadas nos precatórios judiciários apresentados até
1

0

de julho de 2018, conforme § 50 do art. 100 da Constituição Fe-

deral.

Art. 61. A atualização monetária dos precatórios, determinada no
§ 50 do art. 100 da Constituição Federal, bem como das requisições

de pequeno valor expedidas no ano de 2022, inclusive em relação
às causas trabalhistas, previdenciárias e de acidente do traba-

lho, e das parcelas resultantes da aplicação do art. 97 do ADCT,
observará, no exercício de 2022, a variação do Índice Nacional de

Preços ao Consumidor Amplo - Especial - IPCA-E e ou o disposto no
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§ 1 inciso II do próprio art. 97, e a relação dos Precatórios

disponibilizada pelo Tribunal de Justiça, da data do cálculo exequendo até o efetivo depósito, salvo disposição superveniente que
estabeleça outro índice de correção.

Parágrafo único. Na atualização monetária dos precatórios tribu-

tários, da data do cálculo exequendo até o seu efetivo depósito,

deverão ser observados os mesmos critérios pelos quais a fazenda
pública devedora corrige seus créditos tributários.

Art. 62. Para cumprimento dos Precatórios, a Assessoria Jurídica

do Município encaminhará à Secretaria Municipal de Administração
e Fazenda, até 20 de julho do corrente exercício, a relação dos

precatórios a serem incluídos na proposta orçamentária de 2022,

especificando:

I – Número da ação originária;

II – Data do ajuizamento da ação originária;

III – Número do precatório;

IV - Tipo de causa julgada, com especificação precisa do objeto

da condenação transitada em julgado;
V - Data da autuação do precatório;
VI -

Nome do beneficiário e número de sua inscrição no Cadastro

de Pessoas Físicas CPF ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
- CNPJ, do Ministério da Fazenda;

VII - Valor individualizado por beneficiário e valor total do
precatório a ser pago;

VIII - Data do trânsito em julgado;

IX - Identificação da Vara ou Comarca de origem; e

X - Natureza do valor do precatório, se referente ao objeto da

causa julgada, a honorários sucumbenciais fixados pelo Juiz da
Execução ou a honorários contratuais.
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XI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 63. O Orçamento terá sua execução centrada nos Órgãos e Uni-

dades Orçamentárias, de acordo com a estrutura orçamentária da

prefeitura municipal.

Parágrafo único. Estrutura Orçamentária da Prefeitura Municipal:
I – ÓRGÃOS DA ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
-

PODER LEGISLATIVO

Câmara de Vereadores
-

PODER EXECUTIVO

Gabinete do Prefeito

Secretaria de Administração e Fazenda

Secretaria da Educação, Cultura e Esporte
Secretaria Municipal da Saúde

Secretaria Municipal da Assistência Social

Secretaria de Transportes, Obras, e Serviços Municipais

Secretaria da Agricultura e Abastecimento

Reserva de Contingência
II - UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
- Câmara de Vereadores
- Gabinete do Prefeito
- Conselho Tutelar

- Defesa Civil de Riqueza
- Departamento de Administração Geral e Finanças
- Departamento de Turismo, Industria e Comercio
- Departamento de Educação
- Departamento de Esportes
- Departamento de Cultura
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- Departamento de Transporte, Obras e Serviços Muni-

cipais

- Departamento de Agricultura
III – FUNDOS
-

Fundo Municipal da Saúde – FMS

-

Fundo Municipal da Assistência Social – FMAS

-

Departamento de Habitação

-

Fundo Municipal para Infância e Adolescência – FIA

-

Fundo Municipal do Idoso de Riqueza

Art. 64. As compras e contratações de obras e serviços somente
poderão

ser

precedidas

realizadas

havendo

do respectivo

disponibilidade

processo

termos da Lei 8.666/93, consolidada.

licitatório

orçamentária

e contrato,

e

nos

Art. 65. As despesas com a desapropriação de imóveis urbanos, se-

rão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro, e Lei Au-

torizando.

Art. 66. Para atendimento do § 3º do artigo 165 da Constituição

Federal, deverá o Chefe do Poder Executivo publicar relatório resumido da execução orçamentária, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre.

Art. 67. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à

Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município,

que

a

15/12/2022.

apreciará

e

a

devolverá

para

sanção

até

o

dia

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

§ 2º Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à

sanção até o início do exercício financeiro de 2022 fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na
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forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

Art. 68. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros

pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivado por insuficiência de tesouraria.

Art. 69. Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos úl-

timos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, por ato do Chefe do Poder Executivo, nos termos

do parágrafo 2º, do artigo 167, da Constituição Federal.

Art. 70. O Poder Executivo Municipal está autorizado a contratar

estágios de estudantes de estabelecimentos de ensino superior, de

ensino profissionalizante do 2º Grau, ensino médio e Supletivo,
nos termos das Leis federais n° 6.494 de 07 de dezembro de 1977;

nº 8.859, de 23 de março de 1994 e outras normas que regulam a
matéria.

Art. 71. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convê-

nios com o Governo Federal e Estadual, através de seus órgãos da

administração direta ou indireta, para realização de obras ou
serviços de competência do Município ou não.

Parágrafo único. O Município de Riqueza também está autorizado a

firmar convênio, ajuste ou congênere, com outros Entes da Federação, como por exemplo, com o Poder Judiciário (Tribunal de Justiça), objetivando a cessão de servidores públicos.

Art. 72. São vedados quaisquer procedimentos que motivem a execu-

ção de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de

dotação orçamentária e previsibilidade de recursos financeiros
para o seu pagamento.
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Art. 73. A destinação de recursos para as ações de alimentação

escolar obedecerá ao princípio da descentralização e a distribui-

ção será proporcional ao número de alunos matriculados nas redes

públicas de ensino, localizadas no Município, no ano anterior.

Art. 74. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com

seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Art. 75. Revogam-se as disposições em contrário.

Riqueza/SC, 20 de outubro de 2021.

RENALDO MUELLER
Prefeito de Riqueza

JULIANO LUIZ BORTOLANZA
Contador
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MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Aprovados pelo Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias
Situação: Aprovada na Íntegra
Fundamento Legal: 847
Data: 01/01/2022
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Especificação
Receitas Correntes
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00
1.1.1.3.03.1.4.00.00.00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00

Direta
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualqu
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Traba
IRRF - Trabalho - Principal
IRRF - Trabalho - Multas e Juros de Mora
IRRF - Trabalho - Dívida Ativa
IRRF - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Dív
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípi
Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria
IPTU - Principal
IPTU - Multas e Juros de Mora
IPTU - Dívida Ativa
IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
Imp s/ Transm “Inter Vivos” Bens Imóveis e Dir R
ITBI - Principal
ITBI - Multas e Juros de Mora
ITBI - Dívida Ativa
ITBI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
Impostos sobre a Produção, Circulação de Merc
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
ISSQN - Principal
ISSQN - Multas e Juros de Mora
ISSQN - Dívida Ativa
ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
Taxas
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Ju
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa
Taxas pela Prestação de Serviços - Multa/Juros
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Pr
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mu
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dí
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - M/
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Ou
Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras
Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras
Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras
Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Prin
Contribuição de Melhoria

Tipo: Lei

Receitas Previstas
2022
Indireta

21.101.779,40
1.284.049,00
976.449,00
335.300,00
335.300,00
335.300,00
335.000,00
100,00
100,00
100,00
641.149,00
379.949,00
219.649,00
218.149,00
500,00
500,00
500,00
160.300,00
160.000,00
100,00
100,00
100,00
261.200,00
261.200,00
260.000,00
400,00
400,00
400,00
307.200,00
189.000,00
189.000,00
189.000,00
188.700,00
100,00
100,00
100,00
118.200,00
93.100,00
4.300,00
4.000,00
100,00
100,00
100,00
88.800,00
88.500,00
100,00
100,00
100,00
25.100,00
25.100,00
25.100,00
400,00

-

Total
21.101.779,40
1.284.049,00
976.449,00
335.300,00
335.300,00
335.300,00
335.000,00
100,00
100,00
100,00
641.149,00
379.949,00
219.649,00
218.149,00
500,00
500,00
500,00
160.300,00
160.000,00
100,00
100,00
100,00
261.200,00
261.200,00
260.000,00
400,00
400,00
400,00
307.200,00
189.000,00
189.000,00
189.000,00
188.700,00
100,00
100,00
100,00
118.200,00
93.100,00
4.300,00
4.000,00
100,00
100,00
100,00
88.800,00
88.500,00
100,00
100,00
100,00
25.100,00
25.100,00
25.100,00
400,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 20/Out/2021, 10h e 46m.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 1727
Página: 2 de 4
20/10/2021 10:47:23

MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Aprovados pelo Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias
Situação: Aprovada na Íntegra
Fundamento Legal: 847
Data: 01/01/2022
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Especificação
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00
1.3.1.0.02.1.2.00.00.00
1.3.1.0.02.1.3.00.00.00
1.3.1.0.02.1.4.00.00.00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00
1.6.2.0.02.1.2.00.00.00
1.6.2.0.02.1.3.00.00.00
1.6.2.0.02.1.4.00.00.00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00

Contribuição de Melhoria - Específica Estados, D
Cont Melhoria p/ Pavimentação e Obras Comple
Cont Melhoria p/ Pavimentação e Obras Comple
CM p/ Pavimentação e Obras Complementares CM p/ Pavimentação e Obras Complementares CM p/ Pavimentação e Obras Complementares CM p/ Pavimentação e Obras Complementares Contribuições
Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumi
Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumi
Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública
Receita Patrimonial
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
Conc, Permis, Autorizaç ou Cessão Direito Uso
Conc, Permis, Autorizaç ou Cessão Direito Uso
Conc, Permis, Autor Cessão Dir Uso Bens Imóv
Conc, Permis, Autor Cessão Dir Uso Bens Imóv
Conc, Permis, Autor Cessão Dir Uso Bens Imóv
Conc, Permis, Autor Cessão Dir Uso Bens Imóv
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Principa
Receita de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - P
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - M
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - D
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - M
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos Serviços e Atividades referentes à Navegação e
Serviços de Transporte
Serviços de Transporte
Serviços de Transporte - Principal
Serviços de Transporte - Multas e Juros de Mora
Serviços de Transporte - Dívida Ativa
Serviços de Transporte - Multas e Juros da Dívid
Transferências Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências da União - Específicas Estado, D
Participação na Receita da União
Cota-Parte Fundo Participação dos Municípios Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em deze
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês d
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em julho
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr
Cota-Parte do ITR - Principal
Transf da Compensação Financ pela Exploração

Direta

Tipo: Lei

Receitas Previstas
2022
Indireta

400,00
400,00
400,00
100,00
100,00
100,00
100,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
5.800,00
800,00
800,00
800,00
500,00
100,00
100,00
100,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
46.350,00
46.310,00
46.300,00
46.300,00
46.000,00
100,00
100,00
100,00
10,00
10,00
10,00
40,00
40,00
40,00
10,00
10,00
10,00
10,00
19.585.580,40
10.397.495,40
10.397.495,40
8.885.320,00
8.160.320,00
8.160.320,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
5.000,00
5.000,00
104.000,00

-

Total
400,00
400,00
400,00
100,00
100,00
100,00
100,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
5.800,00
800,00
800,00
800,00
500,00
100,00
100,00
100,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
46.350,00
46.310,00
46.300,00
46.300,00
46.000,00
100,00
100,00
100,00
10,00
10,00
10,00
40,00
40,00
40,00
10,00
10,00
10,00
10,00
19.585.580,40
10.397.495,40
10.397.495,40
8.885.320,00
8.160.320,00
8.160.320,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
5.000,00
5.000,00
104.000,00
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MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Aprovados pelo Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias
Situação: Aprovada na Íntegra
Fundamento Legal: 847
Data: 01/01/2022
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Especificação
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00
1.7.7.8.01.0.0.00.00.00
1.7.7.8.01.9.0.00.00.00
1.7.7.8.01.9.1.00.00.00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00

Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
Transf Recurso do SUS - Bloco Custeio Ações e
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Bá
Transf do SUS - Atenção Básica Rep Fundo a Fu
Transf do SUS - Atenção de Média e Alta Compl
Transf SUS - Atenção Média e Alta Complex Am
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância
Transf Recursos do SUS - Vigilância em Saúde
Transferência de Recursos do SUS - Assistência
Transferêcias do SUS - Assistência Farmacêutic
Transf Recursos Fundo Nacional Desenv da Ed
Transferências do Salário-Educação
Transferências do Salário-Educação - Principal
Transf Direta FNDE Progr Nacional Alimentação
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN
Transf Direta FNDE Progr Nacion Apoio Transp
Programa Nacional Apoio Transporte Escolar - P
Transf Recursos Fundo Nacional de Assistência
Transf Recursos Fundo Nacional de Assistência
Transferências de Recursos do FNAS - Principal
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su
Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF
Participação na Receita dos Estados
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPI - Municípios
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Dom
Cota-Parte da CIDE - Principal
Transf Rec do Estado p/ Progr Saúde - Repasse
Transf Rec do Estado p/ Progr Saúde - Repasse
Transf Rec Estado Prog Saúde - Rep Fundo a Fu
Outras Transferências dos Estados
Outras Transferências dos Estados
Outras Transferências dos Estados - Principal
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transf de Outras Instit Públicas - Espec Estados
Transferências de Recursos do FUNDEB
Transferências de Recursos do FUNDEB
Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ
Transferências de Pessoas Físicas
Transf de Pessoas Físicas - Específ Estados, DF
Transferências de Pessoas Físicas - Específica
Outras Transf. PF - Específicas E/DF/M - Não Es
Outras Transf. PF - Espec. E/DF/M - Não Espec.
Outras Receitas Correntes
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Multas Previstas em Legislação Específica
Multas Previstas em Legislação Específica
Multas Previstas em Legislação Específica - Prin

Direta

Tipo: Lei

Receitas Previstas
2022
Indireta

104.000,00
104.000,00
1.039.000,00
884.000,00
884.000,00
85.000,00
85.000,00
30.000,00
30.000,00
40.000,00
40.000,00
329.175,40
228.000,00
228.000,00
50.520,00
50.520,00
50.655,40
50.655,40
40.000,00
40.000,00
40.000,00
6.950.585,00
6.950.585,00
6.636.680,00
6.150.000,00
6.150.000,00
408.360,00
408.360,00
73.320,00
73.320,00
5.000,00
5.000,00
126.905,00
126.905,00
126.905,00
187.000,00
187.000,00
187.000,00
2.227.500,00
2.227.500,00
2.227.500,00
2.227.500,00
2.227.500,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00

-

Total
104.000,00
104.000,00
1.039.000,00
884.000,00
884.000,00
85.000,00
85.000,00
30.000,00
30.000,00
40.000,00
40.000,00
329.175,40
228.000,00
228.000,00
50.520,00
50.520,00
50.655,40
50.655,40
40.000,00
40.000,00
40.000,00
6.950.585,00
6.950.585,00
6.636.680,00
6.150.000,00
6.150.000,00
408.360,00
408.360,00
73.320,00
73.320,00
5.000,00
5.000,00
126.905,00
126.905,00
126.905,00
187.000,00
187.000,00
187.000,00
2.227.500,00
2.227.500,00
2.227.500,00
2.227.500,00
2.227.500,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 20/Out/2021, 10h e 46m.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 1729
Página: 4 de 4
20/10/2021 10:47:23

MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Aprovados pelo Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias
Situação: Aprovada na Íntegra
Fundamento Legal: 847
Data: 01/01/2022
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Especificação
Total de Receitas

Direta

Tipo: Lei

Receitas Previstas
2022
Indireta

Total

21.101.779,40

-

21.101.779,40

2.959.400,00
2.959.400,00
1.633.064,00
1.633.064,00
1.633.064,00
1.632.064,00
1.632.064,00
1.000,00
1.000,00
1.326.336,00
1.326.336,00
1.326.336,00
1.230.000,00
1.230.000,00
81.672,00
81.672,00
14.664,00
14.664,00
2.959.400,00
18.142.379,40
18.142.379,40

-

2.959.400,00
2.959.400,00
1.633.064,00
1.633.064,00
1.633.064,00
1.632.064,00
1.632.064,00
1.000,00
1.000,00
1.326.336,00
1.326.336,00
1.326.336,00
1.230.000,00
1.230.000,00
81.672,00
81.672,00
14.664,00
14.664,00
2.959.400,00

Deduções da receita
FUNDEB
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específicas Estado, D
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita da União
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte Fundo Participação dos Municípios 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Principal
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
Total das Deduções
Total Liquido das Receitas
Total Geral

18.142.379,40
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MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo I - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Aprovados pelo Legislativo
Situação: Aprovada na Íntegra
Fundamento Legal: 847
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

Data: 01/01/2022

Tipo: Lei

INICIAL
PROGRAMA
PROCESSO LEGISLATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

1

Nº

10100

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Camara Municipal de Vereadores
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

OBJETIVO
Cumprir as funções próprias do Poder Legislativo, que é representar o interesse coletivo, legislar e
fiscalizar os atos do Executivo.

JUSTIFICATIVA
O Poder Legislativo realiza sessões ordinárias conforme o regimento interno, realiza reuniões atraves de suas
comissões, recebe discute e aprova leis, apresenta projetos de lei, projetos de resoluções e indicações, discução e
votação, fiscalização do atos da administração, julgamento das contas anuais do Prefeito e cumprimento das
demais atribuições do Legislativo.
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

1340000
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MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo I - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Aprovados pelo Legislativo
Situação: Aprovada na Íntegra
Fundamento Legal: 847
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

Data: 01/01/2022

Tipo: Lei

PROGRAMA
GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

2

Nº

20100

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gabinete do Prefeito
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

OBJETIVO
GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
JUSTIFICATIVA
Buscar constantemente melhorar e ampliar os serviços públicos Municipais, atendendo o interesse e o bem estar
dos municípes. Envolver a sociedade para realização de programas a fim de maximizar os resultados da aplicação
dos recursos Públicos. Manter a estrutura atuante e atualizada em todos os setores.
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

570010
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MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo I - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Aprovados pelo Legislativo
Situação: Aprovada na Íntegra
Fundamento Legal: 847
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

Data: 01/01/2022

Tipo: Lei

PROGRAMA
ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

3

Nº

40100

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Dpto. de Administração Geral e Finanças
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

OBJETIVO
Arrecadar os tributos de competência do Municipio, controlar a arrecadação, gastos, recursos
Humanos, efetuar o registro da contabilidade financeira, orçamentaria patrimonial, produzir e
publicar relatórios gerenciais, controlar limites de gastos conforme legislação vigente.
JUSTIFICATIVA
Controlar a execução Orçamentaria, Finanaceira e Patrimonial, elaboração de demonstrativos, cumprimento de
limites legais elencados na constituição, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 4.320/64. Gerenciamento de tributos,
registros contábeis dos fatos, lançamentos de arrecadação, pagamentos de fornecedores, controles de caixa,
bancos, fiscalização tributaria, obras e postura, emissão de relatórios gerenciais e relatorios legais.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Unidade
Indicadores
de Medida
Criar programa de incentivo a Emissão de Notas Fiscais Agricultura,
Comercio e Industrias
und
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

Índice
Recente
0,00

Índice
Futuro
0,00
2770200
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MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo I - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Aprovados pelo Legislativo
Situação: Aprovada na Íntegra
Fundamento Legal: 847
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

Data: 01/01/2022

Tipo: Lei

PROGRAMA
EDUCAÇÃO PARA TODOS
CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

4

Nº

50100

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Departamento de Educação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

OBJETIVO
Melhorar a qualidade do ensino, valorizar os Profissionais da Educação, oportunizar educação a
todos munícipes.

JUSTIFICATIVA
Manter a Estrutura Administrativa da Secretaria da Educação, melhorar as instalações físicas das escolas com
reformas e ampliações, construção de novas salas de aula e sede administrativa, reposição de mobilia,
equipamentos de informática, material didatico pedagógico, renovação da frota do transporte escolar e veículos,
desenvolver cursos de planejamento e capacitação aos Profissionais da Educação, incentivar a leitura e a pratica
desportiva, atualizar o Plano de Carreria da Educação, continuar com programas de atenção a educação Infantil e
a Jovens e Adultos.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Unidade
de Medida
Construção de Salas de Aula Para Educandarios Municipais
und
Construção de Quadra Coberta para as Escolas Municipais
und
Construção de Parque Infantil para as Escolas Municipais
und
Reformar As Escolas Municipais
und
Construção de Escola Nova para Ensino Fundamental
und
Construção de Escola nova para Creche Ensino Infantil
und
Reequipar Laboratorio de Informatica E.M. Izabel Bassani
und
Mobiliar as Escolas Municipais
und
Almpliar a Frota de Transp. Escolar com Onibus Van.
und
Construção de Auditorio junto a E.M. Izabel Basssani
und
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Indicadores

Índice
Recente
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Índice
Futuro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
4755569,97
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MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo I - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Aprovados pelo Legislativo
Situação: Aprovada na Íntegra
Fundamento Legal: 847
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

Data: 01/01/2022

Tipo: Lei

PROGRAMA
PROMOÇÃO ESPORTIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

5

Nº

50200

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Departamento de Esportes
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

OBJETIVO
Através do esporte, investir na integração de pessoas, formação de grupos, e na educação social.

JUSTIFICATIVA
O departamento de esportes promove e incentiva a pratica desportiva, integrando a população do munícipio,
desenvolvendo campeonatos a nível municipal nas mais diversas modalidades e a participação nos campeonatos
regionais.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Unidade
de Medida
Reforma dos Ginasios Municipais
und
Aquisição de Veiculo Onibus para Transporte de Atletas
und
Construção de Ginasio de Esportes com Quadra Oficial
und
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Indicadores

Índice
Recente
0,00
0,00
0,00

Índice
Futuro
0,00
0,00
0,00
253815
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MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo I - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Aprovados pelo Legislativo
Situação: Aprovada na Íntegra
Fundamento Legal: 847
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

Data: 01/01/2022

Tipo: Lei

PROGRAMA
SAÚDE PARA TODOS
CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

6

Nº

60100

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Municipal de Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

OBJETIVO
Atender com eficiencia toda a população do municipio aplicando os recursos destinados a Saúde,
visando qualidade de vida dos cidadãos Riquezenses.

JUSTIFICATIVA
Realizar atendimento Médico e Odontologico Básico, visando a medicina preventiva ao invés da curativa, efetuar
transporte de pacientes fora do municipio para consultas especializadas e demais procedimentos ambulatoriais,
implantação da vigilância sanitária, aquisição de medicamentos basicos para distribuição a população, desenvolver
e aplicar as normas do ESF, adquirir veiculos novos, materiais e equipamentos odontólogicos, de informática,
equipamentos médico hospitalar e mobilia em geral. Ampliação da unidade de saúde da Cidade. Realizar dentro
das necessidades Obras de Saneamento Basico como sistemas de esgoto e redes de distribuição de agua potavel.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Unidade
de Medida
Aquisição de Veiculos e Ambulancias p/Saúde
und
Aquisiçao de Equipamentos p/Unidades de Saude Municipal
und
Reformar e Readequar Unidade de Saúde do Municipio
und
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Indicadores

Índice
Recente
0,00
0,00
0,00

Índice
Futuro
1,00
0,00
0,00
3531922
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MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo I - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Aprovados pelo Legislativo
Situação: Aprovada na Íntegra
Fundamento Legal: 847
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

Data: 01/01/2022

Tipo: Lei

PROGRAMA
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

7

Nº

70100

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Municipal de Assistencia Social
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

OBJETIVO
Diminuir as desigualdades sociais, melhorando qualidade de vida dos munícepes mais
necessitados.

JUSTIFICATIVA
Atender e cadastrar às familias carentes, grupos de idosos, entidades socias. Realizar orientação e apoio sociofamiliar. Desenvolver a Cultura através de formação e apoio de grupos sociais. Manter e ampliar os programas de
assistência social do governo federal. Manter o projeto Riqueza florida atendendo familias carentes do Municipio.
Dar suporte e apoio ao Fundo Municipal de Infancia e Adolescencia.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Unidade
de Medida
Melhorias e reformas Centro Social Urbano
und
Criar Programas Sociais para Crianças e Adolescentes
und
Aquisição de Equipamentos Permanentes para Social
und
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Indicadores

Índice
Recente
0,00
0,00
0,00

Índice
Futuro
0,00
0,00
1,00
715232
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MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo I - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Aprovados pelo Legislativo
Situação: Aprovada na Íntegra
Fundamento Legal: 847
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

Data: 01/01/2022

Tipo: Lei

PROGRAMA
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

8

Nº

70200

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Mun. de Infancia e Adolescencia
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

OBJETIVO
Possibilitar a criança e ao adolescente em situação de vulnerabilidade e risco social o acesso aos
direitos fundamentais, garantindo assim desenvolvimento e proteção.

JUSTIFICATIVA
Prestar Assistência as Crianças que se encontram em situação de risco, orientação as famílias, encaminhar as
crianças a escola se necessário, desenvolver programas sociais voltados as crianças e Adolescentes. Realizar
ações e programas de atendimento as crianças e adolescentes, dar apoio e suporte ao conselho tutelar no
desempenho de suas atividades.
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

30020
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MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Planejamento Orçamentário - LDO
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Custos para o Exercício
2022
Dados Aprovados pelo Legislativo
Situação: Aprovada na Íntegra
Fundamento Legal: 847
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

Data: 01/01/2022

Tipo: Lei

PROGRAMA
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

9

Nº

80100

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Depto. Obras e Serviços Municipais
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

OBJETIVO
Facilitar o tráfego de veiculos particulares, de transpote coletivo, de alunos, a escoação da Produção
agricola a qualquer tempo com maior economia. Desenvolver ações para atender habitações
populares, e emprego e renda através de construção de pavilhões industriais.
JUSTIFICATIVA
É preciso efetuar a conservação e manutenção de estradas com Pavimentação em cascalho, bem como, efetuar a
abertura e conservação de valas, bueiros, manutenção de pontes , pontilhões e pinguelas, manter os abrigos de
passageiros. Renovação e recuperação da frota, pavimentar com asfalto as ruas do perimetro urbano e rural,
construir passeios. Pavimentar as estradas do interior com pedras irregulares. Ampliar a área Industrial, manter o
que ja existe. Criar e investir em programas habitacionais. Recuperar as praças e urbanização. Implantar as redes
captação e distribuição de agua em comunidades do Interior.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Unidade
de Medida

Indicadores
Redes de distribuição de agua, a partir de poços artesianos ou estação
de tratamento agua
Construção de Quadra Coberta/pavilhão em Comunidades do Interior
Ampliação de Vias C/Calçamento Lh Cambucica
Ampliar vias Urbanas Asfaltadas
Construção de Pavilhões Industriais
Instalação Equip. Ginastica em Locais Publicos
Calçamento em Comunidades do Interior
Aquisição Terreno Cemitério Municipal
Construção Ciclovia em Rodovia Sentido Caibi e Mondai
Construção de banheiros Públicos
Melhorias Centro Municipal de Esportes, Vestiarios, Arquibancadas,
ampliação area coberta e pista Atletismo
Ampliação vias c/calçamento perimetro Urbano
Construção de Abrigos de Passageiros no Municipio
Construção de Pontes e Pontilhões em Concreto
Aquisiçao de Áreas de Terra e Terrenos para Obras Publicas
Construção de Centro de Eventos Municipais
Ampliação e Melhorias de Ambientes Comunitarios
Implantar Sistemas de Segurança Urbana Com Camâras
Instalação de Lombadas e Fisicas e redutores de velocidade
Construção Parque Ecologico para Caminhadas
Renovar frota de Máquinas, equipamentos e Caminhões Dpto.
Rodoviario Municipal
Implantar Sistemas de Esgotamento sanitario Em conjunto Casan e
Gov. Federal
Revitalização Da Praça Publica Central
Pavimentação Asfaltica Acessos a Comunidades do Interior
Contrução/Ampliação de instalações Parque de Maquinas Cidade e
Interior
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

Índice
Recente

Índice
Futuro

und
und
m²
m²
und
und
m²
und
und
und

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1000,00
1000,00
0,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
0,00

und
m²
und
und
und
und
und
und
und
und

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
2000,00
2,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00

und

0,00

1,00

und
und
und

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

und

0,00

0,00
2817120,43
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MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo I - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Aprovados pelo Legislativo
Situação: Aprovada na Íntegra
Fundamento Legal: 847
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

Data: 01/01/2022

Tipo: Lei

PROGRAMA
ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

10

Nº

90100

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Departamento de Agricultura
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

OBJETIVO
Aumentar a produtividade, elevar a renda do agricultor criando melhores condições de vida e
trabalho, principalmente ao pequeno produtor rural, à agricultura familiar. Elevar a participação do
Municipio no ICMS.
JUSTIFICATIVA
Desenvolver politicas que visem a permanencia no campo, oferecer assistência técnica, e programas de incentivos
buscando aumento de produtividade e renda fornecer semem bovino aos produtores de leite, bem como subsídio
de mudas para reflorestamento e serviços de terraplanagens. Capacitação e orientação técnica a agricultores e
seus familiares,
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Unidade
de Medida
Construção da Casa do Agricultor
und
Aquisiçao de Equipamentos e Maquinas Agricolas
und
Construir reservatorios de Adubo Organico Liquido no Interior
und
Criar Incentivos a Cisternas Para a Agricultura no Interior
und
Manter Programa de Incentivos a Investimentos agricolas
und
Aquisição de Caminhões e Veículos
und
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Indicadores

Índice
Recente
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Índice
Futuro
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1002480
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MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo I - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Aprovados pelo Legislativo
Situação: Aprovada na Íntegra
Fundamento Legal: 847
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

Data: 01/01/2022

Tipo: Lei

PROGRAMA
OBRAS DE HABITAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

11

Nº

70300

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Departamento de Habitação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

OBJETIVO
Obras Habitacionais para Municipes Riquezenses
JUSTIFICATIVA
Dar condições para que a população se estabeleça em nosso Municipio, para que não ocorra migração para
grandes centros.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Unidade
de Medida
Habitações de Interesse Social
und
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Indicadores

Índice
Recente
0,00

Índice
Futuro
0,00
200
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MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo I - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Aprovados pelo Legislativo
Situação: Aprovada na Íntegra
Fundamento Legal: 847
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

Data: 01/01/2022

Tipo: Lei

PROGRAMA
CULTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

13

Nº

50300

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Departamento de Cultura
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

OBJETIVO
Definir as políticas públicas que efetivem o exercício do direito constitucional à cultura e estabelecer
um sistema público e participativo de gestão dessas políticas. Reunir e sistematizar as demandas
em todas as áreas artísticas e culturais, para construir uma base e pôr em prática a agenda das
reivindicações de projetos e propostas das políticas culturais em âmbito de governo municipal.
Promover e valorizar as diversidades nas manifestações artísticas e culturais do município.
JUSTIFICATIVA
Considerando o ensino da arte eficaz para promover o fortalecimento do caráter, é fundamental envolver crianças,
jovens e adultos em atividades saudáveis, que possam sentir prazer, inclusão social, importantes para a
socialização do ser humano. Por isso, oferecer ao indivíduo o ensino-aprendizagem é oportunizar o acesso a arte.
Desenvolver através da arte, habilidades que venham proporcionar oportunidades tanto de vista de qualificação
profissional, bem como, terapêutico para os alunos, uma vez que a prática destes, contribuem e favorecem para o
desenvolvimento e descoberta de vocações. Enfim a arte vai contribuir para o desempenho e segurança pessoal no
indivíduo em qualquer profissão.
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

210200
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MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo I - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Aprovados pelo Legislativo
Situação: Aprovada na Íntegra
Fundamento Legal: 847
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

Data: 01/01/2022

Tipo: Lei

PROGRAMA
TURISMO, INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

14

Nº

40200

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Depto. de Turismo, Industria e Comercio
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

OBJETIVO
Desenvolver Ações para gerar emprego e renda aos municipes; Provomer e participar de eventos
que destaquem e inventivem melhor o comércio e a indústria local; Implantar ações para fomentar e
divulgar o Turismo do Municipio.
JUSTIFICATIVA
Desenvolver Ações para geração de emprego e renda, ampliar as ações nas áreas industriais, investir na melhoria
da infraestrutura dos locais; promover e participar de eventos que destaquem, e incentivem o comércio e a indústria
local; implantar ações para fomentar e divulgar o turismo do município; implantar e melhorar a infraestrutura do
setor; Divulgar o turismo religioso, e os atrativos naturais e festas tipicas; Promoção de feiras; E implantação de
sinalização turistica.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Unidade
Indicadores
de Medida
Construção de Pavilhões Industriais
und
Revitalização Da Praça Publica Central
und
Construção de passeios com acessibilidade
und
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

Índice
Recente
0,00
0,00
0,00

Índice
Futuro
0,00
0,00
0,00
600
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MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo I - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Aprovados pelo Legislativo
Situação: Aprovada na Íntegra
Fundamento Legal: 847
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

Data: 01/01/2022

Tipo: Lei

PROGRAMA
MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

17

Nº

20100

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gabinete do Prefeito
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
OBJETIVO
Manutenção atividades Conselho Tutelar
JUSTIFICATIVA
Manutenção Atividades Conselho Tutelar
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

140000
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MUNICIPIO DE RIQUEZA - SC
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo I - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Aprovados pelo Legislativo
Situação: Aprovada na Íntegra
Fundamento Legal: 847
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

Data: 01/01/2022

Tipo: Lei

PROGRAMA
DEFESA CIVIL DE RIQUEZA
CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

20

Nº

20300

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Defesa Civil Municipal
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
OBJETIVO
Defesa Civil de Riqueza
JUSTIFICATIVA
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
TOTAL GERAL ESTIMADO PARA OS PROGRAMAS

5010
18142379,4
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01-Camara Municipal de Vereadores
01.01-Camara Municipal de Vereadores
02-GABINETE DO PREFEITO
02.01-Gabinete do Prefeito
02.02-ConselhoTutelar
02.03-Defesa Civil Municipal
04-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.01-Dpto. de Administração Geral e Finanças
04.02-Depto. de Turismo, Industria e Comercio
05-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
05.01-Departamento de Educação
05.02-Departamento de Esportes
05.03-Departamento de Cultura
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01-Fundo Municipal de Saúde
07-SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL
07.01-Fundo Municipal de Assistencia Social
07.02-Fundo Mun. de Infancia e Adolescencia
07.03-Departamento de Habitação
07.04-Fundo Municipal do Idoso de Riqueza
08-SEC. MUN. TRANSPORTE,OBRAS,SERV.MUNICIPA
08.01-Depto. Obras e Serviços Municipais
09-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01-Departamento de Agricultura
TOTAL DA LDO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade

Dados Aprovados pelo Legislativo

Fundamento Legal: 847 - Lei - Aprovada na Íntegra

MUNICIPIO DE RIQUEZA-SC
LDO-2022-Alteração Legal 1
Metas das Ações Prog. Gov.

Valores

1.340.000,00
1.340.000,00
715.020,00
570.000,00
140.010,00
5.010,00
2.770.800,00
2.770.200,00
600,00
5.219.584,97
4.755.569,97
253.815,00
210.200,00
3.531.922,00
3.531.922,00
745.452,00
660.202,00
30.020,00
200,00
55.030,00
2.817.120,43
2.817.120,43
1.002.480,00
1.002.480,00
18.142.379,40

2022

1.340.000,00
1.340.000,00
715.020,00
570.000,00
140.010,00
5.010,00
2.770.800,00
2.770.200,00
600,00
5.219.584,97
4.755.569,97
253.815,00
210.200,00
3.531.922,00
3.531.922,00
745.452,00
660.202,00
30.020,00
200,00
55.030,00
2.817.120,43
2.817.120,43
1.002.480,00
1.002.480,00
18.142.379,40

Total
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Estado de Santa Catarina

Município de Riqueza
ANEXO II
Despesas que não serão objeto de limitação de empenho nos termos do
artigo 9º, § 2ºda Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Não serão objeto de limitação de empenho as dotações orçamentárias com recursos financeiros, vinculados a convênios;
Alimentação Escolar;

Auxílio a Família na condição de pobreza extrema, com crianças
de idade entre 0 a 6 anos, para melhoria das condições de saúde
e combate às carências nutricionais;

Atendimento a Saúde da população com recursos vinculados a outras esferas de governo;
Atendimento a Saúde da população com recursos próprios, limitada
aos percentuais definidos pela legislação pertinente;

Os programas atendidos com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB (art. 60 do ADCT), ou outro Fundo que
vier a substituí-lo, até o limite das suas disponibilidades financeiras.

As ações de governo atendidas com recursos do Salário Educação,
até o limite das suas disponibilidades financeiras.

As ações de governos atendidos com recursos do Programa Nacional
de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, até o limite das suas
disponibilidades financeiras.
As ações de governos atendidos com recursos do Programa Estadual
de Transporte Escolar, até o limite das suas disponibilidades
financeiras, firmado mediante convênio, ajuste ou outro instrumento.

10. Atendimento da Assistência Social Geral à população com recursos
vinculados a outras esferas de governo;

11. Atendimento da Assistência Social Geral à população com recursos
próprios, limitada aos percentuais definidos pela legislação
pertinente;

12. Pessoal e Encargos sociais;

13. Sentenças judiciais transitadas em julgado, inclusive as consideradas de pequeno valor;
14. Serviços da dívida;
15. PASEP; e

16. Despesas com energia elétrica, telefonia e consumo de água.
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Estado de Santa Catarina

Município de Riqueza
ANEXO III

Riscos Fiscais
A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada
e transparente, em que previnem riscos e corrigem desvios capazes de
afetar o equilíbrio das contas públicas (Art. 1º § 1º da LRF).
A LDO conterá anexo de riscos fiscais para passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas (Art. 4º §
3º da LRF).
A LOA conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização
e montante, definido com base da RCL, serão estabelecidos na LDO
destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos
fiscais imprevistos (Art. 5º III da LRF).
Passivos Contingentes: Possíveis obrigações em processo, ações
trabalhistas, indenizatórias, contratuais, de desapropriação; expectativa de despesa por alteração de legislação em curso, etc.
Riscos Fiscais: Situação de emergência; calamidade pública,
possibilidade de frustração de arrecadação de uma receita prevista;
contestação judicial de tributo; crises financeiras e cambial com
impacto nos preços, falhas de planejamento e na quantificação de necessidade, etc.
Eventos Fiscais Imprevistos: Fato gerador de desequilíbrio financeiro não previsto; extinção de tributo; ocorrência de fatos não
previstos na execução de obra ou serviço; campanhas de saúde, etc.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA
LEI Nº 0848, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
AUTORIZA DESAPROPRIAR IMÓVEL, INDENIZAR O PROPRIETÁRIO DO REFERIDO BEM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RENALDO MUELLER Prefeito de Riqueza, Estado de
Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o artigo
64, III, da Lei Orgânica, FAZ saber que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desapropriar,
por utilidade pública em conformidade com o artigo 5º, alínea i, do
Decreto-Lei nº. 3.365 de 21 de junho de 1941, com área total de
9.617,60 m², da matrícula nº. 12215, para fins de abertura e prolongamento de ruas e ampliação do distrito industrial constituindo as
seguintes parcelas:
I- CHÁCARA URBANA N° 420
ÁREA: 6.736,32 m² - PERÍMETRO: 332,09 m
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P19, de coordenadas
N 7.003.428,39m e E 270.590,76m; deste, segue confrontando com PROLONGAMENTO RUA LINDOR JOSÉ POLHMANN com os seguintes azimutes e distâncias: 117°12'11" e 86,92 m até o vértice P14, de coordenadas N
7.003.388,66m e E 270.668,06m; deste, segue confrontando com RUA DE
ACESSO 02, com os seguintes azimutes e distâncias: 226°29'53" e
95,66 m até o vértice P22, de coordenadas N 7.003.322,81m e E
270.598,67m; deste, segue confrontando com LOTE COLONIAL 56 MATRÍCULA: 15.478 VILMAR JOSÉ DALTOÉ E IZOLDI LUIZA STREG DALTOÉ, com os
seguintes azimutes e distâncias: 313°07'18" e 61,11 m até o vértice
P23, de coordenadas N 7.003.364,58m e E 270.554,07m; deste, segue
confrontando com ADEMAR JOSÉ DORIGON MATRÍCULA 16.974, com os seguintes azimutes e distâncias: 313°47'44" e 16,94 m até o vértice
P25, de coordenadas N 7.003.376,30m e E 270.541,84m; deste, segue
confrontando com ÁREA INDUSTRIAL, com os seguintes azimutes e distâncias: 43°12'12" e 71,46 m até o vértice P19, ponto inicial da
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se
representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central
nº 51°00', fuso -22, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.
II- PROLONGAMENTO RUA LINDOR JOSÉ POLHMANN
ÁREA: 1.694,71 m² - PERÍMETRO: 304,40 m
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P11, de coordenadas
N 7.003.437,50m e E 270.599,31m; deste, segue confrontando com ÁREA
REMANESCENTE 01 CHÁCARA URBANA N° 584 VILMAR JOSÉ DALTOÉ MATRÍCULA
12.215 E IZOLDE LUIZA STREG DALTOÉ, com os seguintes azimutes e distâncias: 117°12'29" e 96,29 m até o vértice X1, de coordenadas N
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA
7.003.393,47m e E 270.684,95m; 118°13'20" e 43,47 m até o vértice
P5, de coordenadas N 7.003.372,92m e E 270.723,24m; deste, segue
confrontando com PARTE DO LOTE 57 VILMAR JOSÉ DALTOÉ MATRÍCULA
18.270, com os seguintes azimutes e distâncias: 223°22'05" e 12,41 m
até o vértice P12, de coordenadas N 7.003.363,90m e E 270.714,72m;
deste, segue confrontando com ÁREA REMANESCENTE 02 CHÁCARA URBANA N°
430 VILMAR JOSÉ DALTOÉ MATRÍCULA 12.215 E IZOLDE LUIZA STREG DALTOÉ,
com os seguintes azimutes e distâncias: 298°11'23" e 40,11 m até o
vértice P13, de coordenadas N 7.003.382,85m e E 270.679,37m; deste,
segue confrontando com RUA DE ACESSO 02, com os seguintes azimutes e
distâncias: 297°12'11" e 12,71 m até o vértice P14, de coordenadas N
7.003.388,66m e E 270.668,06m; deste, segue confrontando com ÁREA 01
DESAPROPRIAR CHÁCARA URBANA N° 420 com os seguintes azimutes e distâncias: 297°12'11" e 86,92 m até o vértice P19, de coordenadas N
7.003.428,39m e E 270.590,76m; deste, segue confrontando com ÁREA
INDUSTRIAL, com os seguintes azimutes e distâncias: 43°12'12" e
12,49 m até o vértice P11, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao
Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 51°00', fuso -22,
tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área
e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.
III- RUA DE ACESSO
ÁREA: 1.186,57 m² - PERÍMETRO: 219,55 m²
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P14, de coordenadas
N 7.003.388,66m e E 270.668,06m; deste, segue confrontando com PROLONGAMENTO RUA LINDOR JOSÉ POLHMANNcom os seguintes azimutes e distâncias: 117°12'11" e 12,71 m até o vértice P13, de coordenadas N
7.003.382,85m e E 270.679,37m; deste, segue confrontando com ÁREA
REMANESCENTE 02 CHÁCARA URBANA N° 430 VILMAR JOSÉ DALTOÉ MATRÍCULA
12.215 E IZOLDE LUIZA STREG DALTOÉ, com os seguintes azimutes e distâncias: 226°29'58" e 99,16 m até o vértice P21, de coordenadas N
7.003.314,59m e E 270.607,44m; deste, segue confrontando com LOTE
COLONIAL 56 MATRÍCULA: 15.478 VILMAR JOSÉ DALTOÉ E IZOLDI LUIZA
STREG DALTOÉ, com os seguintes azimutes e distâncias: 313°07'18" e
12,02 m até o vértice P22, de coordenadas N 7.003.322,81m e E
270.598,67m; deste, segue confrontando com ÁREA 01 DESAPROPRIAR CHÁCARA URBANA N° 420 com os seguintes azimutes e distâncias: 46°29'53"
e 95,66 m até o vértice P14, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas
ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no
Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 51°00', fuso 22, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias,
área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.
Art. 2º O Município fica autorizado a pagar ao expropriado, à título
de indenização da área desapropriada, o valor definido em Parecer
Técnico de Avaliação Mercadológica, observando-se o valor de R$
350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).
Art. 3º A área desapropriada será incorporada ao patrimônio público
municipal, com a finalidade de prolongamento da Rua Lindor José
Pohlmann, e ampliação do distrito industrial.
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Art. 4º Com a destinação da área desapropriada em via pública e ampliação do distrito industrial, a área remanescente do imóvel afetado pela desapropriação fica desmembrado em imóveis distintos, com as
identificações e caracterizações a seguir descritas:
I- ÁREA REMANESCENTE 01 (CHÁCARA URBANA N° 584)
ÁREA: 16.737,77 m²
PERÍMETRO: 535,89 m
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P1, de coordenadas
N 7.003.526,81m e E 270.683,19m; deste, segue confrontando com RIO
IRACEMA, com os seguintes azimutes e distâncias: 118°13'03" e 40,51
m até o vértice P2, de coordenadas N 7.003.507,66m e E 270.718,88m;
115°13'46" e 49,65 m até o vértice P3, de coordenadas N
7.003.486,49m e E 270.763,80m; 110°30'37" e 52,60 m até o vértice
P4, de coordenadas N 7.003.468,06m e E 270.813,07m; deste, segue
confrontando com PARTE DO LOTE 57 VILMAR JOSÉ DALTOÉ MATRÍCULA
18.270, com os seguintes azimutes e distâncias: 223°21'06" e 130,85
m até o vértice P5, de coordenadas N 7.003.372,92m e E 270.723,24m;
deste, segue confrontando com PROLONGAMENTO RUA LINDOR JOSÉ POLHMANNcom os seguintes azimutes e distâncias: 298°13'20" e 43,47 m até
o vértice X1, de coordenadas N 7.003.393,47m e E 270.684,95m;
297°12'29" e 96,29 m até o vértice P11, de coordenadas N
7.003.437,50m e E 270.599,31m; deste, segue confrontando com ÁREA
INDUSTRIAL, com os seguintes azimutes e distâncias: 43°12'12" e
122,52 m até o vértice P1, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao
Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 51°00', fuso -22,
tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área
e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.
OBS: Consta sob a área um faixa de preservação permanente, totalizando uma área de 718,12 m².
II-ÁREA REMANESCENTE 02 (CHÁCARA URBANA N° 430)
ÁREA: 4.319,63 m² - PERÍMETRO: 292,75 m
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P13, de coordenadas
N 7.003.382,85m e E 270.679,37m; deste, segue confrontando com PROLONGAMENTO RUA LINDOR JOSÉ POLHMANNcom os seguintes azimutes e distâncias: 118°11'23" e 40,11 m até o vértice P12, de coordenadas N
7.003.363,90m e E 270.714,72m; deste, segue confrontando com PARTE
DO LOTE 57 VILMAR JOSÉ DALTOÉ MATRÍCULA 18.270, com os seguintes
azimutes e distâncias: 223°21'11" e 109,32 m até o vértice P20, de
coordenadas N 7.003.284,41m e E 270.639,68m; deste, segue confrontando com LOTE COLONIAL 56 MATRÍCULA: 15.478 VILMAR JOSÉ DALTOÉ E
IZOLDI LUIZA STREG DALTOÉ, com os seguintes azimutes e distâncias:
313°07'18" e 44,16 m até o vértice P21, de coordenadas N
7.003.314,59m e E 270.607,44m; deste, segue confrontando com RUA DE
ACESSO 02, com os seguintes azimutes e distâncias: 46°29'58" e 99,16
m até o vértice P13, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema U T M,
referenciadas ao Meridiano Central nº 51°00', fuso -22, tendo como
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datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro
foram calculados no plano de projeção U T M.
Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correm à conta
da dotação orçamentária Órgão 08 – Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serv. Municipais, Unidade Orçamentária 08-01 – Depto. De
Obras e Serviços Municipais, 15-Urbanismo, 451 – Infraestrutura Urbana, 0009.1.013 – Obras Equipamentos Municipais, 4.4.90.00 – Aplicações Diretas, Elemento de Despesa 4.4.90.61.00.00 – Aquisição de
Imóveis, conforme Lei Orçamentária nº 0824/2020, para o exercício de
2021.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Riqueza/SC, 20 de outubro de 2021.

RENALDO MUELLER
Prefeito de Riqueza
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PROJETO DE LEI Nº 018, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021.

MENSAGEM DO PODER EXECUTIVO

Senhores Membros da Câmara Municipal:

Temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Ex-

celências o Projeto de Lei, que autoriza o Chefe do Poder Executivo
a desapropriar imóveis e indenizar o bem desapropriada e dá outras
providências.

O presente projeto de Lei visa prolongamento da Rua Lindor José

Pohlmann, e ampliação do distrito industrial, de Propriedade do Sr.
Vilmar José Daltoé matrícula 12215.

Ao submeter o Projeto à apreciação dessa Egrégia Casa, estamos

certos de que os Senhores Vereadores saberão aperfeiçoá-lo e reconhecer o grau de prioridade à sua aprovação.

Aproveitamos o ensejo para reiterar as Vossas Excelências os

protestos de elevado apreço e distinta consideração.

Riqueza/SC, 28 de setembro de 2021.

RENALDO MUELLER
Prefeito de Riqueza
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PREGÃO PRESENCIAL- REGISTRO DE PREÇO Nº53/2021

Publicação Nº 3360037

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3A8A2FCD63E98D6644465AFC99C88D5E02AC7C34

Estado de Santa Catarina

Município de Riqueza
Departamento de Licitações e Compras

PROCESSO LICITATÓRIO N. 2098/2021
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2021
1. PREÂMBULO
O MUNICÍPIO DE RIQUEZA, Estado de Santa Catarina, através de seu Prefeito
Municipal, Exmo. Sr. Renaldo Mueller, torna público que fará realizar licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS, pelo MENOR PREÇO
GLOBAL, em conformidade com que determina a Lei Federal n° 10.520/2002, com aplicação
subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, vigente e pertinente à
matéria, e por este Edital, destinado à aquisição de materiais e serviço de mão de obra de
empresa cadastrada junto a Celesc, para prestação de serviços técnicos especializados para
manutenção da rede de iluminação pública e possíveis ampliações do município de Riqueza,
conforme descrito no objeto do presente edital.
1.1 Para recebimento dos envelopes de Habilitação e Proposta, fica determinado até às 09:00
horas do dia 05 de novembro de 2021, o qual deverá ser entregue na Sala de Licitação da
Prefeitura Municipal de Riqueza (SC).
1.2 O início da abertura dos envelopes ocorrerá às 09:10 horas, no mesmo endereço e no
mesmo dia mencionado no item 1.1.
2. OBJETO
2.1 O Registro de Preços, ora licitado, terá validade pelo prazo de até 12 (doze) meses, tem
por objeto a aquisição de materiais e serviço de mão de obra de empresa cadastrada junto a
Celesc, para prestação de serviços técnicos especializados para manutenção da rede de
iluminação pública e possíveis ampliações do município de Riqueza, sendo:
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Quant. Unid
120,00
20,00
40,00
20,00
200,00
200,00
200,00
200,00
20,00
200,00
150,00
20,00
40,00
100,00
200,00
100,00
200,00
20,00

Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Mt
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç

Descrição do Objeto
Base para relé 10 A
Braço especial IPD49x3000mm
Braço comum IPD25x1000mm
Chave IP 1F 1x50A 180-250V relé
Conector de pref. 16x70-1,5x10mm
Conector cunha tipo 3
Conector cunha tipo A
Fio cobre isol. Preto 1,5mm 750V
Fita isolante adesiva 20m
Lâmpada vapor sódio 70W 220V
Lâmpada vapor sódio 150W 220V
Luminária fechada AL IP Lamp. 250-400W
Luminária fechada uso externo 70W
Parafuso cab. Quad. D16x250mm
Reator lâmp. VS 70W 220V
Reator lâmp. VS 150W 220V
Relé fotoelétrico NF 5A 220V
Suporte E 27

Valor
Unit.
Max.
R$
22,32
383,71
57,63
483,81
13,50
9,86
9,86
2,06
13,00
41,71
50,16
194,13
143,00
15,07
115,26
154,70
33,36
12,13

Valor total
máx. R$
2.678,40
7.674,20
2.305,20
9.676,20
213,50
1.972,00
1.972,00
412,00
260,00
8.342,00
7.524,00
3.882,60
5.720,00
1.507,00
23.052,00
15.470,00
6.672,00
242,60
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19

20,00

Pç

20

200,00

Hr

Suporte E 40
Serviços de manutenção de rotina e emergência da rede de
iluminação pública e possíveis ampliações do município de
Riqueza, Equipada de acordo com os requisitos da NR-10 segurança e serviços em eletricidade e da R-12, segurança
em máquinas e equipamentos e da NR-35 - segurança em
trabalhos em altura, devidamente cadastrada na CELESC.
TOTAL GERAL

14,30

286,00

510,00

102.000,00

R$ 201.861,70

2.2 As quantidades descritas no item 2.1 são a título estimativo. A retirada será conforme a
demanda da administração. O pagamento será de acordo com a quantidade de materiais e
serviços efetivamente prestados.
2.3 As peças e materiais relacionadas no item 2.1, a serem cotadas para a manutenção da
iluminação pública deverão ser homologadas pela CELESC.
2.4 As peças e serviços deverão ter garantia de no mínima de 06 meses, sendo que qualquer
despesa adicional e de total responsabilidade da empresa vencedora.
2.5 O proponente vencedor deverá efetuar os serviços e a entrega dos produtos no local
definido, sem custos adicionais ao erário público sempre que solicitado pelo município.
2.6 O controle das horas de serviço realizado deverá ser efetuado com rigor e eficiência,
devendo ser notificado pelo contratado/proponente, o Secretário de Administração do
Município, o início e encerramento dos serviços, devendo ser emitido o controle determinado
pelo Município.
2.7 Substituir todas as lâmpadas queimadas ou quebradas e efetuar reparos na rede de
iluminação pública.
2.8 Executar os serviços dentro das características técnicas exigidas, de acordo com as
normas da CELESC, e refazer os serviços realizados imperfeitamente, com o
fornecimento, inclusive, dos materiais necessários, quando comprovado o mau uso dos
mesmos.
2.9 Os serviços deverão ser sempre precedidos de autorização, expedida e assinado pelo
Secretário de Administração do Município.
2.10 A hora técnica começará a ser contada a partir do início dos serviços técnicos no
município, sendo o deslocamento, materiais e equipamentos necessários para a conclusão dos
serviços ser por conta da empresa vencedora.
2.11 Para efeitos de julgamento será considerada vencedora, a proponente que ofertar o
Menor preço Global.
3. DA RETIRADA DO EDITAL:
3.1 Far-se-á de segunda a sextas-feiras, das 08:00 às 11:45 horas e das 13:30 às 17:00 horas,
no Departamento de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Riqueza, sita à Rua
João Mari, 55, na cidade de Riqueza, SC ou através da página:
http://www.riqueza.sc.gov.br/licitacoes/index/index/codMapaItem/9107 em qualquer horário.
3.2 As demais informações e esclarecimentos adicionais sobre o presente processo licitatório,
poderão ser solicitados por qualquer pessoa até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para
recebimento das propostas.
3.2.1 Os pedidos de esclarecimentos deverão ser formalizados e protocolizados no
Departamento de Licitações, Compras e Contratos da Prefeitura Municipal de Riqueza no
endereço indicado no item 2.1, dirigido ao Pregoeiro.
4 - DAS CONDIÇÕES PRELIMINARES
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4.1 A convocação dos interessados dar-se-á através da publicação de aviso em órgão de
imprensa oficial.
4.2 A sessão pública de realização do Pregão Presencial será conduzida por servidor
designado como Pregoeiro, através da Portaria nº 425/2020 do Exmo. Prefeito Municipal;
4.3 A disputa entre os interessados ocorrerá através das propostas escritas apresentadas e em
lances verbais durante a fase adequada da sessão pública;
4.4 A manifestação da intenção de recorrer será feita no final da sessão, quando forem
declarados os licitantes vencedores, devendo os interessados, através de seus representantes,
registrarem em ata a síntese de suas razões;
4.5 Para ofertar propostas através de lances verbais, recorrerem de decisão e contraditar, os
interessados deverão credenciar, junto ao Pregoeiro, os respectivos representantes legais com
poderes para praticar estes atos, podendo utilizar o modelo de credenciamento em anexo
(Anexo II);
4.6 Caso o proponente apresente representante legal, este deverá identificar-se e trazer ao
Pregoeiro um documento hábil a comprovar sua representação, que poderá ser a apresentação
do Contrato Social da empresa ou outro equivalente;
4.7 Para o caso de não haver menção do nome do representante no Contrato Social ou
equivalente, este deverá apresentar o Contrato Social ou equivalente juntamente com a
procuração, com firma reconhecida em Cartório, que comprove poderes para praticar todos
os atos referentes a este Pregão Presencial, tais como: formulação de lances, alegações em ata,
interposição de recurso, renúncia de direitos, etc.;
4.8 O representante legal da empresa, no ato da entrega dos envelopes, deverá exibir sua
cédula de identidade ou qualquer outro documento oficial de identificação (com foto).
4.9 O não credenciamento de representante legal na sessão pública, ou a incorreção dos
documentos de identificação apresentados não inabilita a licitante, mas inviabilizará a
formulação de lances verbais e a manifestação de intenção de recorrer por parte do
interessado, bem como de quaisquer atos relativos a presente licitação para o qual seja exigida
a presença de representante legal da empresa;
4.10 Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes apresentarão declaração dando
ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e, entregarão os envelopes
contendo a documentação exigida no certame e as propostas, podendo, para tanto, ser
utilizado o modelo de declaração constante no Anexo III.
5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1 Poderão participar desta licitação quaisquer interessados cuja atividade empresarial
abranja o objeto desta licitação e que atendam às exigências e condições devidamente
estabelecidas por este Edital.
5.2.1 A verificação da compatibilidade do objeto da contratação com a atividade da licitante
dar-se-á na fase de Habilitação.
5.2 Em caso de retirada do edital pela internet no site da prefeitura é condição para
participação no certame, o envio protocolo de retirada do edital com antecedência
mínima de 1 (um) dia útil à data de abertura da licitação preenchido, assinado e
escaneado para o e-mail: licitação@riqueza.sc.gov.br
5.3 É condição para a participação na presente licitação, ainda, a apresentação pelas licitantes,
até a data, horário e no local indicado no presente Instrumento Convocatório, dos envelopes
de PROPOSTA DE PREÇO (envelopes nº 01) e DOCUMENTOS PARA
HABILITAÇÃO (envelope nº 02), separados, não transparentes e lacrados que serão
identificados da seguinte forma:
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A) ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA DE PREÇO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 2098/2021
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA – SC
PROPONENTE: (Razão social/Nome)
CNPJ/CPF:
B) ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 2098/2021
MODALIDAE: PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N.º 53/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA – SC
PROPONENTE: (Razão social/Nome)
CNPJ/CPF:
5.4 Para o caso da indicação acima referida apresentar-se incompleta ou com algum erro de
transcrição nos envelopes, ou mesmo inversão dos envelopes (proposta no envelope de
documentação ou vice-versa), tais fatos não constituirão motivo para exclusão da empresa do
procedimento licitatório, desde que a incorreção apontada não cause dúvida ou não atrapalhe
o andamento do processo;
5.5 Em nenhuma hipótese serão recebidos os envelopes contendo a proposta de preços e
documentação posteriormente ao prazo limite estabelecido neste Edital, sendo de
responsabilidade da proponente a observação das datas e os horários limites previstos para o
recebimento e abertura das propostas, assim como estar atento à data e ao horário de início da
disputa, estabelecidos neste Edital e no Aviso de Licitação;
5.6 Os envelopes da proposta e da habilitação deverão ser entregues até a data, horário e local
mencionados no Item 1.1, juntamente com a Declaração de que o licitante cumpre com os
requisitos da habilitação e o Credenciamento.
5.7 Não poderão participar do presente processo licitatório:
a) proponentes em regime de consórcio;
b) cumprindo penalidade de suspensão temporária ou penalidade imposta por qualquer órgão
da Administração Pública, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União,
do Estado ou do Município, pelo Órgão que o praticou;
c) declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública;
d) com falência decretada ou concordatária;
e) pertencentes ao mesmo grupo econômico, de direito ou de fato no último caso assim
consideradas as que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si, ou que estejam
sujeitas ao mesmo controle societário;
f) possuírem em seu ato constitutivo finalidade incompatível com o objeto deste Pregão;
5.7 A não observância das alíneas anteriores por parte da empresa ensejará as sanções e
penalidades legais aplicáveis.
6 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
6.1 A proposta contida no envelope n.º 01 deverá ser apresentada na forma e requisitos
indicados nos subitens a seguir:
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a) emitida por computador ou datilografada, de preferência, redigida com clareza, sem
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo responsável
pela empresa.
b) conter razão social completa e CNPJ da licitante, sendo este último, obrigatoriamente, o
mesmo da Nota de Empenho e da Nota Fiscal, caso seja vencedora do certame, ou CPF e
nome completo quando tratar-se de pessoa física.
c) descrição geral quanto ao objeto a ser fornecido, de acordo com as especificações do
objeto, podendo usar o modelo do anexo I, constando o valor, em moeda corrente nacional,
em algarismos – até duas casas após a vírgula e, de preferência, também por extenso.
c.1. Em caso de divergência entre os preços unitários, preço total e por extenso, serão levados
em consideração o total.
c.2. Declaração de que no preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou
abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias,
fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer
que incidam sobre a contratação.
c.3. O valor global deverá ser distribuído entre os itens que compõe o objeto, ainda o valor
unitário de cada item deverá ser compatível com o valor de mercado.
d) Conter prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 12 (doze) meses
contados da data de encerramento (homologação) da licitação.
e) Conter a identificação do representante da empresa e a respectiva assinatura.
f) Para a empresa se enquadrar e usufruir dos benefícios dispostos na Lei Complementar n°
123/06, microempresas, empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade
simples ou empresário, conforme artigo 966 da lei n° 10.406/02, a mesma deverá apresentar
(fora dos envelopes) certidão emitida na junta comercial do estado onde a empresa está
estabelecida ou no registro civil de pessoa jurídica.
6.2 Preferencialmente para facilitar o julgamento por parte do Pregoeiro, solicita-se aos
licitantes que apresentem suas propostas conforme o modelo constante do ANEXO I, do
presente edital.
7 - DA APRESENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO
7.1 Para procederem a habilitação, os interessados deverão apresentar no ENVELOPE N.º 02
– DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO, os seguintes documentos:
HABILITAÇÃO JURÍDICA:
7.2.1 Habilitação Jurídica:
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores.
b) Inscrição do ato constitutivo, no caso de empresário.
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento nos Pais, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo
órgão competente, todos traduzidos por tradutor juramentado.
REGULARIDADE FISCAL:
7.2.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (certidão de quitação de tributos e
contribuições federais);
7.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do Domicílio ou sede do
proponente;
7.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
proponente;
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7.2.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
7.2.6 Prova de regularidade com a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
7.2.7 Certidão Negativa de Falência ou Concordata de sua sede. Para as empresas com sede
no Estado de Santa Catarina será obrigatório apresentar as certidões emitidas pelo sistema
eproc do Poder Judiciário de Santa Catarina e pelo sistema SAJ. As duas certidões deverão ser
apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
7.2.8 Registro ou inscrição da pessoa jurídica na entidade profissional competente, com
validade na data de recebimento dos documentos de habilitação;
7.2.9 Registro ou inscrição de no mínimo 01(um) Engenheiro Eletricista, responsável técnico
pela licitante na entidade profissional competente, com validade na data de recebimento dos
documentos;
7.2.10 Comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente de funcionários ou em
seu quadro societário ou como prestador de serviço, no mínimo 01(um) Engenheiro Eletricista
reconhecido pela entidade competente;
7.2.11 Acervo técnico do profissional emitido pelo órgão competente, por execução de
serviços de manutenção e construção de rede de distribuição de rede de energia elétrica;
7.2.12 Atestado de capacidade técnica emitida por órgão público ou privado de que a empresa
executou serviços de manutenção e construção de rede de distribuição de rede de energia
elétrica;
7.2.13 Apresentação do Certificado de Registro Cadastral - CRC - emitido pela Celesc
Distribuição S/A, comprovando o credenciamento do licitante para intervir na rede de energia
elétrica da concessionária, especialmente aptidão para executar o objeto licitado, dentro do
seu período de validade;
7.2.14 Comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente de funcionários ou em
seu quadro societário ou como prestador de serviço, no mínimo 3 (três) eletricistas com
treinamento em serviços de redes aéreas de distribuição e de treinamento na NR-10;
7.2.15 Comprovação de possuir para atendimento imediato, estrutura para cumprimento do
objeto ora licitado. Para tanto a contratada deverá apresentar documentos dos veículos, que
poderão ser de propriedade da licitante ou ainda arrendados ou locados em nome da licitante,
conforme segue:
a) No mínimo 01(uma) camioneta tipo Pick Up capacidade mínima de 1 (uma) tonelada com
escada giratória, portando armários para guardar ferramentas e materiais, giroflex e na cor
branca com os dizeres nas laterais "A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA";
b) No mínimo 01(um) caminhão equipado com guindaste veicular para acoplamento de cesto
aéreo de acordo com a NR-18 ou opcionalmente caminhão com equipamento hidráulico com
cesto aéreo de duplo comando na base e no cesto. O alcance do equipamento deve atender à
altura dos pontos existentes no Município e ainda estar de acordo com as normas de instalação
e construção de redes da Celesc. Quando em serviço deverá portar placa ou adesivo com os
dizeres "A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA";
7.2.16 Os veículos constantes nas letras "a" e "b" do item anterior deverão estar de acordo
com as normas do DETRAN.
OUTRAS COMPROVAÇÕES
7.2.17 Declaração da empresa proponente, sob as penas da Lei, que atende ao inciso V, do
artigo 27, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, que se refere ao inciso XXXIII, do artigo
70 da Constituição Federal, ou seja, de que não possui em seu quadro de empregados,
trabalhadores menores de dezoito anos realizando trabalhos noturnos, perigosos e insalubres,
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e de menores de dezesseis anos trabalhando em qualquer tipo de função, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos quatorze anos (conforme o Anexo IV).
7.2.18 Declaração de idoneidade (conforme o Anexo V).
7.2.19 Declaração de inexistência de servidor público deste Município em seu quadro
societário (modelo anexo VI);
7.2.20 Alvará de funcionamento.
7.3 Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original ou por fotocópia
previamente autenticada em Cartório ou por funcionário do Setor de Compras/Licitações da
Prefeitura Municipal de Riqueza, e estar dentro de seus prazos de validade na data prevista
para a entrega e abertura dos envelopes.
7.4 Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não precisa ser
autenticado, uma vez que terá sua validade confirmada pela mesma via pelo pregoeiro.
8 – DAS FASES DA SESSÃO PÚBLICA E PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO
8.1 PRIMEIRA FASE: ABERTURA DA SESSÃO
8.1.1 No dia e horário estabelecidos neste Edital, o Pregoeiro Oficial fará a abertura da sessão,
recebendo dos participantes, o documento para credenciamento (Anexo II), a declaração
prevista no Anexo III, a declaração de que trata a alínea "f" do item 6.1 (separada dos
envelopes) e os envelopes de proposta e habilitação.
8.1.2 Não será admitida a atuação de um representante para duas ou mais empresas.
8.2 SEGUNDA FASE: ANÁLISE DAS PROPOSTAS E LANCES VERBAIS
8.2.1 Encerrada a fase de credenciamento, o Pregoeiro passará para a abertura dos envelopes
contendo as propostas de preço, com a finalidade de verificar se as mesmas estão em
conformidade com as exigências estabelecidas neste Edital, desclassificando aquelas que se
encontrarem em desconformidade ou incompatíveis.
8.2.2 Serão classificadas, para a fase dos lances verbais, as proposta de menor preço e aquelas
que apresentem valores sucessivos e superiores até o limite de 10% (dez por cento),
relativamente à de menor valor.
8.2.3 Não havendo pelos menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão
os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
8.2.4 No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens
anteriores serão convidados individualmente, a apresentarem novos lances verbais e
sucessivos, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem
decrescente de valor até a proclamação do vencedor.
8.2.5 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio
para determinação da ordem de oferta dos lances.
8.2.6 A oferta dos lances deverá ser efetuada, no momento em que for conferida a palavra ao
licitante, na ordem decrescente dos preços.
8.2.7 É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
8.2.8 Dos lances ofertados não caberá retratação.
8.2.9 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado
para efeito de ordenação das propostas.
8.2.10 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, as
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
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8.3 Caso os licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo, o pregoeiro,
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
8.4 Durante a etapa de lances verbais, o Pregoeiro monitorará os preços ofertados, de modo a
desclassificar propostas inexequíveis ou com preço excessivo.
8.5 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas, em ordem crescente, as ofertas de preços
propostos, o pregoeiro verificará:
8.5.1 Se houver proposta apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, caso
em que, não sendo desta a melhor oferta, deverá se verificar o seguinte procedimento:
a) Havendo empate fictício, ou seja, se a proposta apresentada pela Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte, for até 5% (cinco por cento) superior a de menor preço, deverá ser
assegurada a esta a apresentação de nova proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos do encerramento dos lances,
na forma do art. 45 da Lei Complementar 123/06;
b) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte que se encontrem no intervalo de empate fictício, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
c) Não ocorrendo a contratação na forma da alínea “a”, serão convocadas remanescentes que
porventura se enquadrem na hipótese de empate fictício, observada a ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito;
d) Na hipótese da não contratação na forma das alíneas anteriores, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
8.6 Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar
com a licitante vencedora, com vistas a obter preços melhores.
8.7 TERCEIRA FASE: HABILITAÇÃO
8.7.1 Encerrada a fase de julgamento das propostas o Pregoeiro procederá à abertura do
envelope n.º 02, contendo os documentos de habilitação, dos licitantes que apresentaram as
melhores propostas, observando-se os seguintes casos:
8.7.1.1 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, desde que comprovadas na fase de
julgamento das propostas, poderão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, e, uma vez
sendo declarada vencedora do certame, terão prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
8.7.1.2 A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93.
8.7.2 Em caso de a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro a inabilitará e
examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação e
assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante
declarada vencedora.
8.7.3 Encerrado o julgamento das habilitações e Constatada a conformidade da
documentação, conforme exigências impostas pelo edital, o pregoeiro, sem que haja
interposição de recurso ou fato previsto na Lei Complementar 123/06, declara as empresas
vencedoras, sendo adjudicados os objetos.
9 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
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9.1 Os recursos somente serão recebidos após a fase de habilitação quando for declarado o
vencedor, momento que qualquer licitante poderá manifestar, imediatamente e
motivadamente, a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias
úteis para a apresentação das razões do recurso (memoriais), ficando as demais licitantes
desde logo intimadas para apresentarem contrarrazões, em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista aos autos.
9.2 O recurso tempestivamente interposto terá efeito suspensivo e devolutivo exclusivamente
em relação ao item questionado e deverá ser dirigido ao Prefeito Municipal, cabendo ao
mesmo apreciá-lo em 05 (cinco) dias úteis.
9.3 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.4 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, inclusive em função da falta de
representante credenciado, importará na decadência do direito de recurso em âmbito
administrativo e consequentemente adjudicação do objeto da licitação, pelo Pregoeiro, aos
vencedores.
9.5 A ausência do licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á
como renúncia ao direito de recorrer.
9.6 Caso o recurso seja julgado improcedente, caberá ao Prefeito Municipal efetuar a
adjudicação à licitante vencedora.
9.7 Da Sessão Pública do Pregão Presencial será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem
prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais
apresentadas na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a
habilitação e dos recursos interpostos, estes, em conformidade com as disposições do item
acima.
9.8 A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro e por todos os licitantes
presentes.
9.9 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.
10 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
10.1 No julgamento dos documentos observar-se-á as previsões legais previstas no presente
edital, sendo inabilitadas as empresas que apresentarem documentação fora do prazo de
validade, salvo disposto na Lei Complementar 123/06, ou deixarem de apresentar qualquer
documento exigido neste Edital;
10.2 As propostas serão classificadas conforme o critério do menor preço global do objeto
licitado, apresentado em proposta ou lance verbal, sendo considerada vencedora do objeto a
licitante que apresentar ou ofertar lance, como sendo o de menor preço, e ainda, estiver com
sua documentação válida, salvo disposto na Lei Complementar 123/06, e satisfazendo os
termos deste Edital e Anexos;
10.3 Não será motivo de desclassificação, se a licitante não informar em sua proposta,
telefone, dados bancários, dados do representante legal ou os prazos, devendo o (a) Pregoeiro
Oficial solicitar ao representante legal do interessado a complementação das informações;
10.4 A não indicação dos prazos exigidos na proposta indicará que a licitante se compromete
com os prazos estabelecidos neste Edital;
10.5 O Pregoeiro Oficial, verificando a necessidade de maiores informações, no que for
pertinente à documentação e às propostas apresentadas, aplicará subsidiariamente o disposto
no § 3º, do art. 43 da Lei Federal n.º. 8.666/93, podendo suspender a sessão a qualquer
momento para realização de diligências;
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10.6 Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, será lavrada ata circunstanciada narrando
todos os fatos, ficando em poder da Comissão de Apoio ou Pregoeiro, todos os envelopes,
devidamente rubricados e vistoriados pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes,
até a resolução do ocorrido, oportunidade em que será oficiada às mesmas a data para
prosseguimento do certame;
10.7 O Pregoeiro Oficial poderá desconsiderar erros meramente formais, desde que não
resultem na necessidade de acostamento de novo(s) documento(s), salvo disposto na Lei
Complementar 123/06, tanto na fase de habilitação, como na de análise das propostas de
preços.
11 – DOS PREÇOS
11.1 Os preços serão considerados no valor do item licitado, expressos em moeda corrente,
devendo especificar o valor unitário de cada item, declarando-se vencedor o proponente que
ofertar o menor preço global;
11.2 Não serão aceitos preços cujos valores unitários sejam iguais a 0 (zero) ou excessivos,
sendo entendido como excessivos os que forem superiores ao preço médio daqueles
praticados pelo mercado, ou aqueles considerados inexequíveis na forma da lei.
11.3 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e em com duas casas após a
vírgula.
12 - DO REAJUSTE
12.1 Os preços dos produtos apresentados nas propostas não serão reajustados;
12.2 Os preços inicialmente cotados são fixos e irreajustáveis, podendo ser objeto de revisão,
de ofício ou a pedido, caso haja motivo relevante, tal como variação substancial do custo de
aquisição dos produtos, junto ao distribuidor, devidamente justificado e demonstrado pela
Contratada, nos termos da legislação vigente;
12.3 O reajuste será promovido levando-se em conta apenas o saldo não consumido, e não
servirá, em hipótese alguma para ampliação de margem de lucro;
12.4 O reajustamento apenas será efetuado no caso de o Contratante demonstrar através de
Notas Fiscais do distribuidor o preço praticado anteriormente e o atual.
12.5 A recomposição de preços não ficará adstrita a aumento, devendo o fornecedor repassar
ao município as reduções que possivelmente venham ocorrer em seus respectivos percentuais;
12.5.1 Tais recomposições poderão ser espontaneamente ofertadas pelo fornecedor ou
requeridas pelo município.
13 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1 Homologado o resultado da licitação pela autoridade competente, o Licitante vencedor
será convocado para assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, na forma do Anexo VII,
que terá efeito de compromisso de fornecimento, visando a execução do objeto desta
licitação; 13.2 O Licitante vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da
data da convocação, para assinar a ATA acima citada, podendo ser prorrogado uma vez, por
igual período, quando solicitado pelo Licitante vencedor durante o transcurso do prazo inicial
e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município de Riqueza.
13.3 A recusa injustificada em assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, dentro do prazo
estabelecido no subitem 13.2, sujeitará o Licitante vencedor à aplicação da penalidade de
suspensão temporária de licitar com o Município de Riqueza, pelo prazo de 12 (doze) meses,
sem prejuízo das sanções previstas na cláusula 20, deste Edital;
Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 - Riqueza – SC.
CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48
Fone/Fax (0xx49) 3675-3200 – E-mail: licitacao@riqueza.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 1763

Estado de Santa Catarina

Município de Riqueza
Departamento de Licitações e Compras

13.4 O preço registrado e a razão social do Fornecedor serão publicados no órgão oficial e
ficarão disponibilizados no Departamento de Licitações, Compras e Contratos durante a
vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
13.5 O prazo de validade da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS não poderá ser superior a 1
(um) ano;
13.6 Será admitida a prorrogação da vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos
termos do § 2°, do art. 4º, do Decreto n° 3.931, de 19.09.2001, quando a proposta continuar se
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Edital;
13.7 A existência de preço (s) registrado(s) não obriga o Município de Riqueza a efetuar a(s)
aquisição (ões) que dele(s) poderá (ão) advir, facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de
fornecimento em igualdade de condições;
13.8. A (s) aquisição (ões) obedecerá (ão) à conveniência e às necessidades do Município de
Riqueza limitada (s) à(s) quantidade(s) estimada(s) e dentro do período de vigência da ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS (doze meses).
13.9 A(s) aquisição(ões) do(s) serviço(s) discriminado(s) na ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS, ou de parte dele, será precedida da emissão, pelo Município de Riqueza, de
ORDEM DE SERVIÇOS, que será entregue ao FORNECEDOR que tiver seu preço
registrado, na precitada ATA, para prestação nos locais designado pelo Município de Riqueza
através dos órgão competentes.
13.9.1. Na Ordem de Serviços deverão estar discriminados os serviços, as quantidades a
serem prestadas e os preços unitários constantes do Registro de Preços.
14 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
14.1 Os serviços serão prestados à critério e necessidade da Secretaria de Obras e Serviços
Públicos.
14.2 Não haverá mínimo de horas para prestação dos serviços estando a proponente obrigada
a prestar as atividades ordenadas independentemente da quantidade solicitada.
15 - DA FISCALIZAÇÃO
15. Fica a cargo da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, o acompanhamento e a
fiscalização dos serviços prestados que anotarão em registro próprio as ocorrências e falhas
detectadas na sua execução e comunicará à (s) empresa (s) fornecedora (s) dos serviços os
fatos que, ao seu critério, exigirem medidas corretivas por parte da mesma.
16 - DO PAGAMENTO
16.1 O Pagamento será efetuado em até trinta dias após apresentação de Nota Fiscal, que só
será apresentada após a prestação dos serviços atestada pela Secretaria Responsável. Deverá
constar na nota fiscal o número do processo licitatório, sua modalidade, número do contrato,
além da descrição do objeto contratado.
16.2 Se a nota fiscal for apresentada com erro, a mesma será devolvida à contratada para
retificação e reapresentação, reiniciando-se o prazo para pagamento na reapresentação.
17 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
17.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta do MUNICÍPIO DE
RIQUEZA, através da SECRET. DE TRANSP., OBRAS E SERV. PÚBLICO:
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
Órgão
SECRET. DE TRANSP., OBRAS E SERV. MUNICIPAIS

CÓDIGO
08
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Unidade Orçament.
Função
Subfunção
Programa
Atividade
Fonte
Fonte

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
TRANSPORTE
ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
MANUTENÇÃO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
RECURSOS COSIP
RECURSOS PRÓPRIOS

01
26
122
09
2.010
108
100

II – CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE
3.3.90.39.16.00.00 – Manutenção e conservação de bens imóveis
3.3.90.30.24.00.00 – Material para manutenção de bens
18 - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA
18.1 A empresa vencedora obriga-se a:
a) Prestar os serviços em estrita observância às disposições contidas no presente edital;
b) Responsabilizar-se pelas despesas com salários, encargos sociais, trabalhistas e fiscais de
seus empregados, quando colocados a serviços, não cabendo a Contratante, qualquer espécie
de responsabilidade presente e futura.
c) Responder em relação a terceiros, pelos danos que seus empregados possam vir causar em
decorrência de negligencia, imprudência e imperícia, na forma da Lei.
d) Fornecer ao Município sempre que solicitadas informações e/ou esclarecimentos sobre a
entrega dos produtos;
e) Prestar os serviços de acordo com as solicitações da Secretaria de Obras e Serviços
Públicos;
f) Executar os serviços em um prazo máximo de 05 (cinco) dias após o recebimento da ordem
de serviços que se dará por qualquer meio hábil a dar ciência de sua emissão;
g) As Peças e serviços deverão ter garantia de no mínima de 06 meses, sendo que qualquer
despesa adicional e de total responsabilidade da empresa vencedora;
h) Cumprir todas as demais obrigações constantes neste Edital e na Minuta de Ata.
19 - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
19.1 Uma vez firmada a contratação, o Município se obriga a:
a) Fornecer à licitante, todas as informações relacionadas com o objeto do presente Edital;
b) Acompanhar e fiscalizar, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos o
cumprimento da ata a ser assinada com a(s) proponente(s) vencedora(s), anotando em registro
próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu
critério, exijam medidas corretivas por parte da(s) licitante(s) vencedora(s);
c) Efetuar o pagamento à licitante vencedora, na forma e prazos estabelecidos neste Edital e
na Ata de Registro de Preços, procedendo-se à retenção dos tributos devidos, consoante a
legislação vigente;
d) Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela licitante vencedora, bem
como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
20- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1 O adjudicatário que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar
a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, prevista no item 13.1, deixar de entregar documentação
exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da ATA DE REGISTRO DE
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PREÇOS, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito à ampla defesa, apurado em processo regular pela autoridade competente,
ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de Riqueza/SC, sem prejuízo das
multas previstas no Edital e na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e demais cominações
legais.
20.2 A Contratada que inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará, ainda,
sujeita ao pagamento de multa, nos termos previstos no Edital;
20.2.1 O Município de Riqueza poderá aplicar ao Fornecedor multa por inexecução total ou
parcial da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS correspondente a até 20% (vinte por cento) do
preço da Ordem Serviços do objeto contratado, descrito no subitem 1.1 da ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS.
20.3 Ao Fornecedor total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções previstas
nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a saber:
a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a
execução dos serviços;
b) Multa correspondente a 1,0% (um por cento) do preço da Ordem de Serviço, por dia de
atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do preço devido, sem prejuízo das demais sanções
previstas na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e no presente edital.
c) Multa de acordo com o disposto no subitem 20.2.1 na hipótese de inexecução total ou
parcial do objeto, com ou sem prejuízo para a aquisição;
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com o
Município de Riqueza, por prazo não superior a 02 (dois) anos, nas hipóteses de execução
irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para a aquisição.
20.4 A aplicação das penalidades indicadas acima não impossibilitará a incidência das demais
cominações legais contempladas na Lei Federal nº 8.666/93.
20.5 No caso de haver procedimentos administrativo instaurado, a proponente participante
poderá ser notificada através do endereço eletrônico fornecido para retirada de edital ou via
correio com aviso de recebimento.
21 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
21.1 O Registro de Preços poderá ser cancelado, de pleno direito:
a) Pelo Município de Riqueza/SC, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando;
b) se o FORNECEDOR não cumprir as obrigações constantes desta ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS, Edital ou da Ordem de Serviço;
c) se o FORNECEDOR não retirar a Ordem de Serviço no prazo estabelecido, e o Município
de Riqueza/SC não aceitar sua justificativa;
d) se o FORNECEDOR der causa a rescisão administrativa da ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS, a critério Município de Riqueza/SC;
e) se houver inexecução total ou parcial da ATA (ou instrumento equivalente) decorrente de
Registro de Preços, se assim for decidido pelo Município de Riqueza/SC;
f) se os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o
FORNECEDOR não aceitar reduzi-lo;
g) se houver motivo de interesse público devidamente demonstrados e justificados pelo
Município de Riqueza/SC; e
h) se houver solicitação por escrito, e o FORNECEDOR comprovar estar impossibilitado de
cumprir as exigências desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (caso fortuito ou de força
maior) e desde que aceitas as justificativas pelo Município de Riqueza/SC.
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21.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste edital e
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, será feita por correspondência com aviso de recebimento
ou outro meio que comprove o recebimento, juntando-se comprovante ao processo que deu
origem ao Registro de Preços;
21.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR, a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial Eletrônico do Estado de Santa
Catarina, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado;
21.4 A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do(s) preço(s) registrado(s) deverá
ser formulada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, da data do efetivo
cancelamento, facultado ao Município de Riqueza/SC a aplicação das penalidades previstas
nesta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, caso não aceite as razões do pedido de
cancelamento.
22 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
22.1 Qualquer cidadão poderá questionar solicitar informações ou impugnar este Edital de
Pregão Presencial, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão
pública de Pregão.
22.1.1. As petições deverão ser dirigidas ao Pregoeiro Oficial, que decidirá no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, e protocoladas no Departamento de Licitações, Compras e Contratos,
no Prédio da Prefeitura Municipal de Riqueza, localizado na Rua João Mari, 55, Centro,
Município de Riqueza, Estado de Santa Catarina;
22.2 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização
do certame;
22.3 Em caso de alteração no texto do edital e de seus anexos, que afete a formulação das
propostas, o prazo de divulgação será restituído na íntegra;
23 – DA ACEITABILIDADE DOS SERVIÇOS LICITADOS
23.1 Somente serão aceitos os serviços conforme especificações no presente edital, ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS e mediante formalização de ordem de SERVIÇO ou instrumento
equivalente dentro dos prazos previsto para sua vigência;
23.2 Os pagamentos dos serviços licitados serão efetivados mediante condições expressas no
presente edital;
24 – DOS PODERES E FUNÇÕES DO PREGOEIRO
24.1 coordenar o processo licitatório;
24.2 receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor
responsável;
24.3 conduzir a sessão pública;
24.4 verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento
convocatório;
24.5 dirigir a etapa de lances;
24.6 verificar e julgar as condições de habilitação;
24.7 receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando
mantiver sua decisão;
24.8 indicar o vencedor do Pregão;
24.9 adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
24.10 conduzir os trabalhos da Equipe de Apoio; e
24.11 encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a
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homologação.
24.12 O pregoeiro poderá, ainda, a qualquer momento:
24.12.1 estabelecer parâmetros mínimos para formulação dos lances;
24.12.2 estipular tempo para formulação dos lances;
24.12.3 advertir os proponentes participantes, enfim, praticar todos os atos cabíveis para o
bom andamento da sessão.
25 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
25.1 Os Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
25.1.1 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele
contidas implicará a imediata desclassificação do Licitante que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido o vencedor, a rescisão da ATA, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;
25.2 A apresentação da proposta de preços corresponderá à indicação por parte do licitante de
que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim o
Pregoeiro e sua Equipe de Apoio do disposto no art. 97 da Lei Federal n° 8.666/93;
25.3 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município
de Riqueza/SC, revogá-la no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de
fato superveniente comprovado ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação
mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos
participantes do Pregão;
25.3.1 O Município de Riqueza/SC poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para
recebimento das propostas ou para sua abertura;
25.4 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de
documentos relativos ao presente certame;
25.5 Realizado o procedimento licitatório, com a observação de todas as formalidades legais,
o resultado será comunicado aos licitantes na própria sessão de julgamento e, caso não houver
interposição de recurso, será efetuada a adjudicação pelo Pregoeiro e submetidos ao Prefeito
Municipal para homologação do certame;
25.6 É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase do Pregão,
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo de
licitação;
25.7 O Licitante, intimado a prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, deverá fazê-lo, no
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação, sem prejuízo da
aplicação das penalidades previstas neste edital;
25.8 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os Licitantes, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação;
25.9 As decisões referentes a este Pregão poderão ser comunicadas aos Licitantes por
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação
no site do Município de Riqueza/SC.
25.10 Os casos não previstos neste Edital, e desde que não conflitem com as legislações
pertinentes, serão decididos pelo Pregoeiro;
25.11 A Equipe de Apoio e o Pregoeiro dirimirão as dúvidas concernentes às especificações
técnicas e demais esclarecimentos acerca do objeto desta licitação, desde que arguidas por
escrito, nos prazos estabelecidos neste edital;
25.12 As informações deverão ser solicitadas diretamente no Departamento de Licitações,
Compras e Contratos da Prefeitura Municipal de Riqueza, estando o Pregoeiro e Equipe de
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Apoio disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 07:45 às 14:45 horas e das
13:30 às 17:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Riqueza, sito na Rua João Mari, n.º
55,;
25.13 Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 1) Anexo I – Proposta
Comercial; Anexo II – Modelo de Credenciamento; Anexo III – Modelo de Declaração para
habilitação; Anexo IV – Declaração de Emprego de Menores de Idade; Anexo V –
Declaração de Idoneidade; Anexo VI Declaração de inexistência de servidor público deste
Município em seu quadro societário; Anexo VII – Minuta da Ata de Registros de Preços;
25.14 Para conduzir a presente licitação ficam designados os servidores nomeados pela
Portaria nº 002/2020 do Exmo. Senhor Prefeito Municipal;
25.15 O presente Edital está condicionado as normas legais constantes na lei n.º 10.520/02
aplicando-se paralelamente a Lei Federal n° 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n° 8.883/94
e em especial pelo contido neste Edital.
26. DO FORO
26.1 Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com a presente licitação fica
eleito o Foro da Comarca de Mondai com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado
que possa ser.
Riqueza, SC, 19 de outubro de 2021.
RENALDO MUELLER
Prefeito Municipal
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PROCESSO LICITATÓRIO N. 2098/2021
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2021
ANEXO I
PROPOSTA COMERCIAL
EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ:

IE:

BANCO:
AGÊNCIA:
CONTA
COR.
E-MAIL
Carimbo CNPJ
Apresentamos nossa proposta para prestação dos seguintes serviços:
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Quant. Unid
120,00
20,00
40,00
20,00
200,00
200,00
200,00
200,00
20,00
200,00
150,00
20,00
40,00
100,00
200,00
100,00
200,00
20,00
20,00

Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Mt
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç

Descrição do Objeto
Base para relé 10ª
Braço especial IPD49x3000mm
Braço comum IPD25x1000mm
Chave IP 1F 1x50A 180-250V relé
Conector de pref. 16x70-1,5x10mm
Conector cunha tipo 3
Conector cunha tipo A
Fio cobre isol. Preto 1,5mm 750V
Fita isolante adesiva 20m
Lâmpada vapor sódio 70W 220V
Lâmpada vapor sódio 150W 220V
Luminária fechada AL IP Lamp. 250-400W
Luminária fechada uso externo 70W
Parafuso cab. Quad. D16x250mm
Reator lâmp. VS 70W 220V
Reator lâmp. VS 150W 220V
Relé fotoelétrico NF 5A 220V
Suporte E 27
Suporte E 40

Valor
Unit.
R$

Valor
total
R$
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20

200,00

Hr

Serviços de manutenção de rotina e emergência da rede de
iluminação pública e possíveis ampliações do município de
Riqueza, equipada de acordo com os requisitos da NR-10 segurança e serviços em eletricidade e da R-12, segurança em
máquinas e equipamentos e da NR-35 - segurança em trabalhos em
altura, devidamente cadastrada na CELESC.

Valor total da proposta: R$

(valor por extenso).

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos,
taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim
como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a
contratação.
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 12 (doze) meses.
(Conforme Cláusula 6.1, alínea “d” do edital.)
_________________, ____ de ___________ de 2021.
_______________________________
Nome e assinatura do
representante e carimbo
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PROCESSO LICITATÓRIO N. 2098/2021
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2021
ANEXO II
MODELO DE CREDENCIAMENTO
A empresa . . . . . . . , inscrito no CNPJ nº . . . . . . , com sede à . . . . . . , neste ato representada
pelo(s) diretores ou sócios, com qualificação completa (nome, RG, CPF, nacionalidade,
estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui,
seu Procurador o Senhor (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),
a quem confere amplos poderes para junto ao Município de Riqueza - SC, praticar os atos
necessários com relação ao Processo Licitatório nº 2098/2021, Edital de Pregão Presencial Registro de Preços nº 53/2021, usando dos recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar
preços e demais condições, confessar, transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos ou
acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer está em outrem, com ou sem
reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, e em especial, para esta
licitação.

_____________, em ____ de __________ 2021.

_________________________________________
Carimbo e Assinatura do Credenciante
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PROCESSO LICITATÓRIO N. 2098/2021
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2021
ANEXO III
DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
DECLARAMOS para fins de participação no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2098/2021,
na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2021, que
atendemos plenamente os requisitos necessários à habilitação, possuindo toda a documentação
comprobatória exigida na cláusula VI, do edital.
_____________, em ____ de __________ 2021.

_____________________________________________
Carimbo e Assinatura do Representante Legal
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PROCESSO LICITATÓRIO N. 2098/2021
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2021
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE EMPREGO DE MENORES DE IDADE
A empresa ________________________________________________________________,
inscrita no CNPJ nº __________________________, por intermediário de seu representante
legal o(a) Senhor(a) _______________________________________________, portador da
carteira de identidade nº____________ e CPF nº _____________________, declara para o
fim do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo os
maiores de 14 anos na condição de aprendiz.
Atenciosamente,
___________________,_______de________________
__________________________________________________
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PROCESSO LICITATÓRIO N. 2098/2021
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2021
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
Declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitação, que a empresa/pessoa
física__________________________________________ não foi declarada inidônea para
licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do Art. 87 da Lei
8.666/93, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos
documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica,
técnica, regularidade fiscal e econômica - financeira).
Atenciosamente,
___________________,_______de_________________de______

_________________________________________________
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PROCESSO LICITATÓRIO N. 2098/2021
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2021
ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE SERVIDOR PUBLICO
A empresa ...................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ nº ....................../.........-........, com sede na ..................., nº, bairro .........., Município de
............., Estado de ........................., CEP .....-........., neste ato representada pelo Sr.
..................., (qualificação completa)........., residente e domiciliado na ..................., nº, bairro
.........., Município de ............., Estado de ........................., CEP .....-........., DECLARA, sob as
penas da Lei, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado
de empresa pública ou sociedade de economia mista.
_____________, em ____ de __________ 2021.

_____________________________________________
Carimbo e Assinatura do Representante Legal
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PROCESSO LICITATÓRIO N. 2098/2021
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2021
ANEXO VII - MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°.....
Aos .......... dias do mês de .......... de 2021, o MUNICÍPIO DE RIQUEZA, Estado de Santa Catarina,
com sede na Rua João Mari, 55, inscrito no CNPJ sob n.º 95.988.309/0001-48, neste ato representado
por seu Prefeito Municipal, o Sr. Renaldo Mueller, brasileiro, casado, agente político, inscrito CPF nº
526.329.119-15 e RG nº 1.658.176, residente e domiciliado na Avenida José Bressan, 2277, Centro do
Município de Riqueza, Estado de Santa Catarina, CEP 89.895-000, em face da classificação das
propostas de preços no Pregão Presencial - Registro de Preços nº 53/2021 para formação da Ata de
Registro de Preços, tendo como fundamento a Ata de Abertura e Julgamento do Processo Licitatório
N° ........., a classificação das propostas de preços e o Decreto nº ...... de ..... de............de 2021,
RESOLVE registrar os preços para contratação de empresa para aquisição de materiais e serviço de
mão de obra de empresa cadastrada junto a Celesc, para prestação de serviços técnicos especializados
para manutenção da rede de iluminação pública e possíveis ampliações do município de Riqueza,
constantes no Processo Licitatório nº 2098/2021; Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços
nº 53/2021, que passam a fazer parte desta Ata de Registro de Preços dos FORNECEDORES abaixo
indicados.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1
A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a eventual aquisição de materiais e
serviço de mão de obra de empresa cadastrada junto a Celesc, para prestação de serviços técnicos
especializados para manutenção da rede de iluminação pública e possíveis ampliações do município de
Riqueza, sendo:

Fornecedor:
CNPJ:
Endereço:
CEP:
Representante Legal:
RG:
CPF:
Endereço:
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Quant. Unid
120,00
20,00
40,00
20,00
200,00
200,00
200,00
200,00
20,00
200,00
150,00
20,00
40,00

Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Mt
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç

Descrição do Objeto
Base para relé 10ª
Braço especial IPD49x3000mm
Braço comum IPD25x1000mm
Chave IP 1F 1x50A 180-250V relé
Conector de pref. 16x70-1,5x10mm
Conector cunha tipo 3
Conector cunha tipo A
Fio cobre isol. Preto 1,5mm 750V
Fita isolante adesiva 20m
Lâmpada vapor sódio 70W 220V
Lâmpada vapor sódio 150W 220V
Luminária fechada AL IP Lamp. 250-400W
Luminária fechada uso externo 70W

Valor Valor
Unit. total
R$
R$
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14
15
16
17
18
19

100,00
200,00
100,00
200,00
20,00
20,00

Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç

20

200,00

Hr

Parafuso cab. Quad. D16x250mm
Reator lâmp. VS 70W 220V
Reator lâmp. VS 150W 220V
Relé fotoelétrico NF 5A 220V
Suporte E 27
Suporte E 40
Serviços de manutenção de rotina e emergência da rede de iluminação
pública e possíveis ampliações do município de Riqueza, equipada de
acordo com os requisitos da NR-10 - segurança e serviços em
eletricidade e da R-12, segurança em máquinas e equipamentos e da
NR-35 - segurança em trabalhos em altura, devidamente cadastrada
na CELESC.

1.2 O pagamento será de acordo com a quantidade de serviços efetivamente prestados.
1.3 Os serviços deverão ser prestados nos locais estabelecidos, agendados e informados pelo
responsável da Secretaria de Obras e Serviços Públicos no decorrer período de vigência da ata de
registro de preços, as despesas com deslocamento, materiais a serem utilizadas na prestação do serviço
e demais despesas e encargos deverão estar inclusas no valor cotado;
1.4 A Secretaria de Obras e Serviços Públicos indicará os locais e os serviços a serem executados e
deverá ter controle total sobre os serviços executados;
1.5 Os serviços deverão ser de primeira qualidade e a entrega será de forma parcelada e continuada, de
acordo com a solicitação prévia do município de Riqueza, através de requisições e ou solicitações da
Secretaria de Obras e Serviços Públicos;
1.6 O Município de Riqueza não estará obrigado a adquirir a quantidade total estimada, podendo a
aquisição ser integral, parcial ou mesmo não ocorrer na forma prevista no subitem 1.1.
CLÁUSULA SEGUNDA- DAS CONDIÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS.
2.1 O MUNICÍPIO DE RIQUEZA pagará aos FORNECEDORES o valor unitário registrado por item,
multiplicado pela quantidade solicitada e após recebimento definitivo, que constará da Ordem de
Serviço;
2.2 O Pagamento será efetuado em até trinta dias após apresentação de Nota Fiscal, que só será
apresentada após a prestação dos serviços atestada pela Secretaria Responsável. Deverá constar na
nota fiscal o número do processo licitatório, sua modalidade, número do contrato com a respectiva
descrição do objeto, além dos dados bancários, como banco, conta e agência.
2.3 Se a nota fiscal for apresentada com erro, a mesma será devolvida à contratada para retificação e
reapresentação, reiniciando-se a contagem do prazo para pagamento;
2.4 A presente Ata de Registro de Preços terá validade pelo prazo de até 12 (doze) meses, contado a
partir de sua assinatura;
2.5 Os pagamentos e as despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, ocorrerão a
conta dos seguintes elementos orçamentários:
CLASSIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçament.
Função
Subfunção
Programa
Atividade
Fonte
Fonte

ESPECIFICAÇÃO
SECRET. DE TRANSP., OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
TRANSPORTE
ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
MANUTENÇÃO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
RECURSOS COSIP
RECURSOS PRÓPRIOS

CÓDIGO
08
01
26
122
09
2.010
108
100

II – CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE
3.3.90.39.16.00.00 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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3.3.90.30.24.00.00 – Material para manutenção de bens

2.6 Os FORNECEDORES declaram ter examinado em detalhe a documentação objeto da presente Ata
de Registro de Preços e possuir condições de executá-la dentro da melhor técnica e pelos preços
apresentados.
CLÁUSULA TERCEIRA-DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO
3.1 A empresa vencedora obriga-se a:
a) Prestar os serviços em estrita observância às disposições contidas no edital e na presente Ata de
Registro de Preços;
b) Responsabilizar-se pelas despesas com salários, encargos sociais, trabalhistas e fiscais de seus
empregados, quando colocados a serviços, não cabendo a Contratante, qualquer espécie de
responsabilidade presente e futura;
c) Responder em relação a terceiros, pelos danos que seus empregados possam vir causar em
decorrência de negligencia, imprudência e imperícia, na forma da Lei.
d) Fornecer ao Município sempre que solicitadas informações e/ou esclarecimentos sobre a prestação
dos serviços;
e) Prestar os serviços de acordo com as solicitações da Secretaria de Obras e Serviços Públicos;
f) Executar os serviços em um prazo máximo de 05 (cinco) dias após o recebimento da ordem de
serviços que se dará por qualquer meio hábil a dar ciência de sua emissão;
g) Cumprir todas as demais obrigações constantes no Edital e na presente Ata de Registro de Preços;
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
4.1 Uma vez firmada a contratação, o Município se obriga a:
a) Fornecer à licitante, todas as informações relacionadas com o objeto do presente Edital;
b) Acompanhar e fiscalizar, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos o cumprimento do
contrato a ser assinado com a(s) licitante(s) vencedora(s), anotando em registro próprio as falhas
detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas por parte da(s) licitante(s) vencedora(s);
c) Efetuar o pagamento à licitante vencedora, na forma e prazos estabelecidos no Edital e na presente
Ata de Registro de Preços, procedendo-se à retenção dos tributos devidos, consoante a legislação
vigente;
d) Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela licitante vencedora, bem como sejam
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, sendo facultada a
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao detentor do registro a
preferência de fornecimento em igualdade de condições.
5.2. Dentro do prazo de vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, o FORNECEDOR será
obrigado ao fornecimento do (s) serviço (s) desde que obedecidas as condições da Ordem de Serviço e
Cronograma fornecido pela Secretaria Responsável, conforme previsão no Edital do Pregão Presencial
para Registro de Preços que precedeu a formalização desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,
inclusive quanto ao fornecimento do percentual de acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento),
previsto na Lei nº 8.666/93.
5.3. O Município de Riqueza poderá promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os
preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado, condição indispensável
para a emissão de Ordem de Serviço;
5.3.1 Serão considerados compatíveis com os de mercado, os preços registrados, que forem iguais ou
inferiores à média daqueles apurados em pesquisa;
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5.4. Caso fique constatado que o preço registrado na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é superior
aos preços de mercado, o Município de Riqueza solicitará ao FORNECEDOR, mediante
correspondência, redução do preço de forma a adequá-lo aos praticados no mercado.
5.4.1 Não sendo possível a redução, o REGISTRO DE PREÇOS será cancelado, podendo ser
convocados os demais LICITANTES, obedecendo à ordem de classificação, visando igual
oportunidade de negociação;
5.5 Havendo redução de preço, o Município de Riqueza promoverá a divulgação da modificação do
Registro, sendo considerado válido após publicação e enquanto permanecer compatível com o
mercado ou até o prazo final de vigência da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
5.6 O inadimplemento de qualquer item do Edital, da Proposta e da presente ATA, ensejará, a critério
do Município de Riqueza/SC, o cancelamento do Registro de Preços do FORNECEDOR
inadimplente, sujeitando-o às penalidades previstas nesta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES
6.1. O adjudicatário que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a
presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, deixar de entregar documentação exigida no Edital,
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, apurado
em processo regular pela autoridade competente, ficará impedido de licitar e de contratar com o
Município de Riqueza/SC, sem prejuízo das multas previstas no Edital e na ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS e demais cominações legais.
6.2 A Contratada que inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará, ainda, sujeita ao
pagamento de multa, nos termos previstos no Edital e na presente Ata de Registro de Preços;
6.2.1 O Município de Riqueza poderá aplicar ao Fornecedor multa por inexecução total ou parcial da
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS correspondente a até 20% (vinte por cento) do preço da Ordem
Serviços do objeto contratado, descrito no subitem 1.1 da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
6.3. Ao Fornecedor total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções previstas nos arts.
86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a saber:
a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a execução dos
serviços;
b) Multa correspondente a 1,0% (um por cento) do preço da Ordem de Serviço, por dia de atraso, até o
limite de 10% (dez por cento) do preço devido, sem prejuízo das demais sanções previstas na ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS e no presente edital.
c) Multa de acordo com o disposto no subitem 20.2.1 na hipótese de inexecução total ou parcial do
objeto, com ou sem prejuízo para a aquisição;
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com o Município
de Riqueza, por prazo não superior a 02 (dois) anos, nas hipóteses de execução
irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para a aquisição.
6.4 A aplicação das penalidades indicadas acima não impossibilitará a incidência das demais
cominações legais contempladas na Lei Federal nº 8.666/93;
6.5 No caso de haver procedimentos administrativo instaurado, a proponente participante poderá ser
notificada através do endereço eletrônico fornecido para retirada de edital ou via correio com aviso de
recebimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
7.1 O Registro de Preços poderá ser cancelado, de pleno direito:
a) Pelo Município de Riqueza/SC, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando;
b) se o FORNECEDOR não cumprir as obrigações constantes desta ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS, Edital ou da Ordem de Serviço;
c) se o FORNECEDOR não retirar a Ordem de Serviço no prazo estabelecido, e o Município de
Riqueza/SC não aceitar sua justificativa;
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d) se o FORNECEDOR der causa a rescisão administrativa da presente ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS, a critério Município de Riqueza/SC;
e) se houver inexecução total ou parcial da ATA (ou instrumento equivalente) decorrente do Registro
de Preços, se assim for decidido pelo Município de Riqueza/SC;
f) se os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR
não aceitar reduzi-lo;
g) se houver motivo de interesse público devidamente demonstrados e justificados pelo Município de
Riqueza/SC; e
h) se houver solicitação por escrito, e o FORNECEDOR comprovar estar impossibilitado de cumprir
as exigências desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (caso fortuito ou de força maior) e desde que
aceitas as justificativas pelo Município de Riqueza/SC.
7.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste edital e ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, será feita por correspondência com aviso de recebimento ou outro meio
que comprove o recebimento, juntando-se comprovante ao processo que deu origem ao Registro de
Preços;
7.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR, a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial Eletrônico do Estado de Santa Catarina, considerando-se,
assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado;
7.4 A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do(s) preço(s) registrado(s) deverá ser
formulada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, da data do efetivo cancelamento, facultado
ao Município de Riqueza/SC a aplicação das penalidades previstas nesta ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS, caso não aceite as razões do pedido de cancelamento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. Esta Ata de Registro de Preços tem vigência de 12 (doze) meses, conforme item 2.4 da presente
Ata de Registro de Preços, contados da data da sua assinatura, com eficácia legal após a publicação
do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e
incluir o último;
8.2. A rescisão desta ATA poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:
a) administrativamente, a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do Município de Riqueza/SC,
nos casos enumerados nos incisos I a XI e XVII a XVIII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93;
b) amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do Município de Riqueza/SC,
mediante aviso prévio, por escrito, de 90 (noventa) dias ou de prazo menor a ser negociado pelas
partes à época da rescisão; e
c) judicialmente, nos termos da legislação.
8.4 Nenhuma modificação poderá ser introduzida no objeto sem o consentimento prévio do Município,
mediante acordo escrito e alteração do Registro, obedecido os limites legais permitidos;
8.5 Quaisquer comunicações entre as entre as partes com relação a assuntos relacionados a esta Ata de
Registro de Preços, serão formalizados por escrito, em duas vias, uma das quais visadas pelo
destinatário; o que constituirá prova de sua efetiva entrega;
8.6 Os casos omissos na presente Ata de Registro de Preços, reger-se-ão pela legislação pertinente a
matéria da Lei Federal n° 10.520/02, complementada pela Lei Federal n° 8.666/93 e atualizada pela
Lei Federal n° 8.883/94 e demais normas pertinentes a matéria;
8.7 A presente será juntada aos autos do Processo Licitatório nº 2098/2021, na modalidade de
Pregão Presencial - Registro de Preços nº 53/2021, bem como, no mesmo, será registrado todas as
ocorrências e decididos as controvérsias administrativas;
8.8 Ficam fazendo parte integrante do presente, as cláusulas fixadas no Processo Licitatório Nº
2098/2021, na modalidade de Pregão Presencial - Registro de Preços nº 53/2021 independente de
sua transcrição;
8.9 O MUNICIPIO rejeitará, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o Processo
Licitatório Nº 2098/2021, na modalidade de Pregão Presencial - Registro de Preços nº 53/2021 e
com a presente Ata de Registro de Preços;
Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 - Riqueza – SC.
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8.10 Os casos de má qualidade ou defeito dos produtos serão acusados e regulados nos disposto a Lei
8.078, de 11/09/90, do Código de Proteção ao Consumidor;
CLÁUSULA NONA - DO FORO
9.1 Para as questões decorrentes da execução deste termo de contrato fica eleito o Foro da Comarca de
Mondai, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou
especial que possa ser.
Riqueza, SC, __ de ________ de 2021.

RENALDO MUELLER
PREFEITO MUNICIPAL

FORNECEDOR

TESTEMUNHAS

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:
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Rodeio
Prefeitura
DECRETO EXECUTIVO MUNICIPAL N. 5737

Publicação Nº 3359491

DECRETO EXECUTIVO MUNICIPAL N. 5737 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
ANULA EDITAIS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 15 E 16/2012
VALCIR FERRARI, Prefeito de Rodeio/SC, no uso das atribuições no uso de suas atribuições legais e;
Considerando a sentença proferida nos autos do Processo nº 0000163-28.2014.8.24.0104, da Comarca de Ascurra-SC, que declarou a nulidade dos Editais de Contribuição de Melhoria nº 15 e 16 de 2012,
DECRETA:
Art. 1o Ficam anulados os Editais de Contribuição de Melhorias Nº 015/2012 e 16/2012, devendo ser informado ao Setor competente, para
a devida baixa dos débitos oriundos deste Edital.
Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação do DOM/SC nos termos do Art. 3º
do Decreto Nº 5068 de 04 de outubro de 2019.
Art.4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Cumpra-se, publique-se e registre-se.
Prefeitura Municipal de Rodeio, 19 de outubro de 2021.
VALCIR FERRARI
Prefeito Municipal de Rodeio/SC
DÉBORA KUNTZ AGUILERA – Consultora Técnica – CC-4
Secretaria Executiva

DECRETO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 5736

Publicação Nº 3359488

DECRETO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 5736 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
NOMEIA O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE RODEIO – CMDR
VALCIR FERRARI, Prefeito de Rodeio, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais e de conformidade com a Lei Nº 677 de 31
de maio de 1989 e pelo art. 4º do Decreto Executivo Municipal nº 1112 de 01 de abril de 1997, com redação dada pelo Decreto 2921 de
17 de novembro de 2010;
DECRETA:
Art.1º- Ficam nomeados para o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR), os seguintes membros, para o biênio 2021/2023:
Representantes da Secretaria M. de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico:
1) TITULAR – GUMERCINDO PACHER
SUPLENTE – MARCIO MARINHO KUZAWA
Representantes do Poder Executivo:
2) TITULAR– SIDNEI FILAGRANA
SUPLENTE – DOUGLAS FRANKENBERGER
Representantes da EPAGRI;
3) TITULAR – SEBASTIÃO NOVAK
SUPLENTE – TATIANE CARINE DA SILVA
Representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rodeio;
4) TITULAR - AGENOR PEZZINI
SUPLENTE – TERCÍLIO BIANCHINI
Representantes do Bairro São Pedro Novo ( Ipiranga) e São Pedro Velho:
5) TITULAR – RICARDO MOSER
SUPLENTE – IVAIR LUIZ SCOZ
Representantes do Bairro Centro, Glória e Nova Brasília:
6) TITULAR – GILBERTO ANTÔNIO DE ALMEIDA
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SUPLENTE – ADILSON MOSER
Representantes das Comunidades dos Bairros Gávea e Diamantina:
7) TITULAR – ALISON KOWALSKI
SUPLENTE – VALDIR PINTARELLI
Representantes das Comunidades dos Bairros Rodeio 32, Rodeio 50 e Rio Belo;
8) TITULAR – MARCOS ROZZA
SUPLENTE – GABRIEL FILIPPI
Representantes da Comunidade do Bairro Rodeio 12, Kaspereit e Lagos:
9) TITULAR – ELEMIR ANTÔNIO BOGO
SUPLENTE- GISCAR ANESI
Representantes da Comunidade do Bairro Diamante e Crescêncio:
10) TITULAR – ANTÔNIO MARCOS MERINI
SUPLENTE – DANIEL TESSAROLLO
Representantes das Comunidades de Rio Morto e Damiana;
11) TITULAR – HOLDI HERSING
SUPLENTE – EDSON MICHELMANN
Art.2º - O presente Conselho terá o mandato de 02 (dois) anos a partir da data de sua posse.
Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação do DOM/SC nos termos do Art. 3º
do Decreto Nº 5068 de 04 de outubro de 2019.
Art.4º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto Nº 5501/20 de 23 de novembro de 2020.
Cumpra-se, publique-se e registre-se.
Prefeitura Municipal de Rodeio, 19 de outubro de 2021.
VALCIR FERRARI
Prefeito Municipal de Rodeio/SC
DÉBORA KUNTZ AGUILERA – Consultora Técnica – CC-4
Secretaria Executiva

DECRETO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 5738

Publicação Nº 3359493

DECRETO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 5738 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
EXONERA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL POR TER LHE SIDO CONCEDIDO APOSENTADORIA ATRAVÉS DO INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURO SOCIAL - INSS
VALCIR FERRARI, Prefeito Municipal de Rodeio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e;
Considerando que o servidor EDESIO MOSER, foi aposentado por tempo de serviço pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS em data
de 26 de agosto de 2019;
Considerando que o INSS comunicou a aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência do servidor acima citado em 20 de setembro de
2021;
Considerando que o servidor EDESIO MOSER requereu sua exoneração por ter lhe sido concedido a aposentadoria através do Requerimento
protocolizado sob o Nº 713 de 20 de outubro de 2021, junto a Secretaria Executiva,
DECRETA:
Art.1º - Exonera por ter adquirido a Aposentadoria por Tempo de Serviço, a partir de 18 de outubro de 2021, o servidor público municipal
EDESIO MOSER, ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista.
Art.2º - Em decorrência do ato acima, fica declarada a vacância do cargo.
Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação do DOM/SC nos termos do Art. 3º
do Decreto Nº 5068 de 04 de outubro de 2019.
Art.4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Cumpra-se, publique-se e registre-se.
Prefeitura Municipal de Rodeio, 19 de outubro de 2021.
VALCIR FERRARI
Prefeito Municipal de Rodeio/SC
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DÉBORA KUNTZ AGUILERA – Consultora Técnica – CC-4
Secretaria Executiva

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 37/2021

Publicação Nº 3358951

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7F95AFDF30CB015443D8CB9EDAC1E547610EB233

Estado de Santa Catarina - Município de Rodeio - Extrato 1º termo aditivo ao contrato Nº 37/2021 referente ao processo 45/2020, Inexigibilidade 03/2020. Contratante: Município de Rodeio. Contratada: Sdr Empreiteira Ltda. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência do contrato
original. Vigência: 21/10/2021 a 20/10/2022. Rodeio 20 de outubro de 2021. Valcir Ferrari - Prefeito Municipal

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 62/2020

Publicação Nº 3358943

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 36CE5334C4F7BFDC22741D2A2AF476FC22ECBF9B

Estado de Santa Catarina - Município de Rodeio - Extrato 1º termo aditivo ao contrato Nº 62/2020 referente ao processo 45/2020, Inexigibilidade 03/2020. Contratante: Município de Rodeio. Contratada: Empreiteira Sgm Ltda Me. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência do
contrato original. Vigência: 21/10/2021 a 20/10/2022. Rodeio 20 de outubro de 2021. Valcir Ferrari - Prefeito Municipal

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 69/2021

Publicação Nº 3358997

EXTRATO DE TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Nº do Termo Aditivo: 2º
Nº da Ata de Registro de Preços: nº 69/2021.
Objeto da Ata: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para aquisição de 120.000 litros de óleo diesel s10 para abastecimento
da frota municipal.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial 28/2021.
Partes: Município de Rodeio e a empresa Posto Rodeio Ltda.
Objeto e Justificativa do Aditamento: readequação dos preços registrados.
Valor do óleo diesel S-10: de R$ 4,797 para R$ 5,052.
Data da Assinatura: 20/10/2021.
Vigência do Aditamento: 05/10/2021 a 18/08/2022.
Endereço do Contratado: Rua Barão do Rio Branco, Bairro Gávea, Rodeio SC.

EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 96/2020

Publicação Nº 3359000

EXTRATO DE TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº do Termo Aditivo: 8º
Nº da Ata de Registro de Preços: nº 96/2020.
Objeto da Ata: contratação de empresa para a aquisição de combustíveis, com fornecimento na bomba, conforme a demanda, para abastecimento da frota de veículos do município de Rodeio para o ano de 2021.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial 37/2020.
Partes: Município de Rodeio e a empresa Auto Posto Médio Vale Eireli.
Objeto e Justificativa do Aditamento: readequação dos preços registrados.
Valor da gasolina comum: de R$ 5.943 para R$ 6,048.
Valor do óleo diesel S-500: de R$ 4,753 para R$ 5,017.
Data da Assinatura: 20/10/2021.
Vigência do Aditamento: 05/10/2021 a 31/12/2021.
Endereço do Contratado: Rua Nova Brasília, Bairro Glória, Rodeio SC.

PORTARIA MUNICIPAL Nº 11418

Publicação Nº 3359496

PORTARIA MUNICIPAL Nº 11418 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
DEMITE SERVIDOR PÚBLICO QUE ABAIXO NOMINA
VALCIR FERRARI, Prefeito Municipal de Rodeio/SC, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e;
Considerando os dizeres da Comunicação Interna Nº 406 de 15 de outubro de 2021 da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
RESOLVE:
Art.1º - Demitir, a partir do dia 29 de outubro de 2021, a servidora pública EDUARDA VALCANAIA, ocupante do cargo Auxiliar Administrativo
Nível Médio, junto a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, Bairro Centro, Município de Rodeio/SC.
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Art.2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC nos termos do Art. 3º
do Decreto Nº 5068 de 04 de outubro de 2019.
Art.3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Cumpra-se, publique-se e registre-se.
Prefeitura Municipal de Rodeio, 19 de outubro de 2021.
VALCIR FERRARI
Prefeito Municipal de Rodeio/SC
DÉBORA KUNTZ AGUILERA – Consultora Técnica – CC-4
Secretaria Executiva

PORTARIA MUNICIPAL Nº 11419

Publicação Nº 3359501

PORTARIA MUNICIPAL Nº 11419 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021
EXONERA CARGO EM COMISSÃO
VALCIR FERRARI, Prefeito de Rodeio, no uso das atribuições que lhe confere o item IX do artigo 74 da Lei Orgânica do Município de Rodeio
e;
Considerando que a servidora GLAUCIA PEGORETTI PACHER solicitou a exoneração do cargo em comissão através do Requerimento protocolizado sob o Nº 61 de 14 de outubro de 2021;
Considerando os dizeres da Comunicação Interna Nº 491 de 13 de outubro de 2021 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
RESOLVE:
Art.1º - Exonerar, a partir do dia 14 de outubro de 2021, a servidora pública GLAUCIA PEGORETTI PACHER, ocupante do cargo em Comissão
de Coordenadora Técnico Pedagógica, Bairro Centro – município de Rodeio/SC.
Art.2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC nos termos do Art. 3º
do Decreto Nº 5068 de 04 de outubro de 2019.
Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Cumpra-se, publique-se e registre-se.
Prefeitura Municipal de Rodeio, 19 de outubro de 2021.
VALCIR FERRARI
Prefeito Municipal de Rodeio/SC
DÉBORA KUNTZ AGUILERA – Consultora Técnica – CC-4
Secretaria Executiva

PORTARIA MUNICIPAL Nº 11420

Publicação Nº 3359504

.
PORTARIA MUNICIPAL Nº 11420 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021
AMPLIA DEFINITIVAMENTE A CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR
VALCIR FERRARI, Prefeito de Rodeio, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 56 da Lei Orgânica do Município de Rodeio,
e;
Considerando os dizeres da Comunicação Interna Nº 492 de 15 de outubro de 2021 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
Considerando os dizeres da Lei Complementar Nº 79 de 16 de agosto de 2018,
RESOLVE:
Art.1º- Ampliar, definitivamente, a partir de 15 de outubro de 2021, em 20 horas semanais, a carga horária da servidora GLAUCIA PEGORETTI PACHER, RG 3.300.823-0 e do CPF Nº 915.298.329-34, para exercer o cargo público de Professora de Educação Infantil, PF Nível III,
Referência 5, Turno Vespertino, junto a Escola Básica Municipal Rodeio Trinta e Dois, Bairro Rodeio 32, município de Rodeio/SC.
Art.2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC nos termos do Art. 3º
do Decreto Nº 5068 de 04 de outubro de 2019.
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Art.3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Cumpra-se, publique-se e registre-se.
Prefeitura Municipal de Rodeio, 19 de outubro de 2021.
VALCIR FERRARI
Prefeito Municipal de Rodeio/SC
DÉBORA KUNTZ AGUILERA – Consultora Técnica – CC-4
Secretaria Executiva

PORTARIA MUNICIPAL Nº 11421

Publicação Nº 3359508

PORTARIA MUNICIPAL Nº 11421 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021
NOMEIA PARA O CARGO EM COMISSÃO.
VALCIR FERRARI, Prefeito Municipal de Rodeio/SC, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a
Lei Municipal Nº 1569 de 05 de dezembro de 2006;
Considerando os dizeres da Comunicação Interna Nº 493 de 15 de outubro de 2021 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
RESOLVE:
Art.1º- Nomear, a partir do dia 18 de outubro de 2021, GLÁUCIA PEGORETTI PACHER, RG 3.300.823-0, CPF 915.298.329-34, para ocupar
o cargo em Comissão de Coordenação Técnico-Pedagógica, Nível III, Referência-5, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Art.2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC nos termos do Art. 3º
do Decreto Nº 5068 de 04 de outubro de 2019.
Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Cumpra-se, publique-se e registre-se.
Prefeitura Municipal de Rodeio, 19 de outubro de 2021.
VALCIR FERRARI
Prefeito Municipal de Rodeio/SC
DÉBORA KUNTZ AGUILERA – Consultora Técnica – CC-4
Secretaria Executiva

PORTARIA MUNICIPAL Nº 11422

Publicação Nº 3359512

.
PORTARIA MUNICIPAL Nº 11422 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021
AMPLIA DEFINITIVAMENTE A CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR
VALCIR FERRARI, Prefeito de Rodeio, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 56 da Lei Orgânica do Município de Rodeio,
e;
Considerando os dizeres da Comunicação Interna Nº 490 de 14 de outubro de 2021 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
Considerando os dizeres da Lei Complementar Nº 79 de 16 de agosto de 2018,
RESOLVE:
Art.1º- Ampliar, definitivamente, a partir de 14 de outubro de 2021, em 20 horas semanais, a carga horária da servidora ROSANGELA
OSTROWSKI FLORIANO, RG 3.300.791-8 e do CPF Nº 891.571.179-34, para exercer o cargo público de Professora de Educação Infantil,
PF Nível III, Referência 4, Turno Matutino, junto ao Centro de Educação Infantil Governador Heriberto Hulse, Bairro Centro, município de
Rodeio/SC.
Art.2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC nos termos do Art. 3º
do Decreto Nº 5068 de 04 de outubro de 2019.
Art.3º- Revogam-se as disposições em contrário.
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Cumpra-se, publique-se e registre-se.
Prefeitura Municipal de Rodeio, 19 de outubro de 2021.
VALCIR FERRARI
Prefeito Municipal de Rodeio/SC
DÉBORA KUNTZ AGUILERA – Consultora Técnica – CC-4
Secretaria Executiva

PORTARIA MUNICIPAL Nº 11423

Publicação Nº 3359514

PORTARIA MUNICIPAL Nº 11423 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
DEMITE A PEDIDO SERVIDOR PÚBLICO QUE ABAIXO NOMINA
VALCIR FERRARI, Prefeito Municipal de Rodeio/SC, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e;
Considerando o pedido de Demissão feito pela servidora pública CRISTINA BARBOSA DA SILVA através do Requerimento protocolado sob o
Nº 62 de 12 de outubro de 2021, junto a Secretaria Municipal de Educação de Rodeio, Bairro Centro, Município de Rodeio/SC,
RESOLVE:
Art.1º - Demitir, a pedido, a partir do dia 15 de outubro de 2021, a servidora pública CRISTINA BARBOSA DA SILVA, ocupante do cargo de
Agente Educacional, junto a Creche Municipal Irmã Colomba, Bairro Centro, Município de Rodeio/SC.
Art.2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC nos termos do Art. 3º
do Decreto Nº 5068 de 04 de outubro de 2019.
Art.3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Cumpra-se, publique-se e registre-se.
Prefeitura Municipal de Rodeio, 19 de outubro de 2021.
VALCIR FERRARI
Prefeito Municipal de Rodeio/SC
DÉBORA KUNTZ AGUILERA – Consultora Técnica – CC-4
Secretaria Executiva

PORTARIA MUNICIPAL Nº 11424

Publicação Nº 3359516

PORTARIA MUNICIPAL Nº 11424 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
AFASTA SERVIDOR CONSIDERADO DO GRUPO DE RISCO PARA O COVID-19 – CORONAVÍRUS DO TRABALHO PRESENCIAL, QUE PASSARÁ
A TRABALHAR REMOTAMENTE
VALCIR FERRARI, Prefeito de Rodeio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe conferem os incisos VI e IX, do
artigo 74, e de acordo com o que estabelece o artigo 175, e seguintes, todos da Lei Orgânica do Município de Rodeio, e com fundamento
na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro 2020, e Lei Federal 14151 de 12 de maio de 2021;
Considerando o disposto na Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional de corrente do coronavírus;
Considerando o disposto nos Decretos Estaduais 515, de 17 de março de 2020, 521, de 19 de março de 2020, 525, de 23 de março de 2020,
e Decreto nº 535, de 30 de março de 2020;
Considerando o disposto no Decreto Executivo Municipal n° 5252 de 18 de março de 2020, que decretou situação de emergência em saúde
pública;
Considerando o disposto no Decreto Estadual nº 554 de 11 de abril de 2020;
Considerando a Orientação do Grupo de Apoio à Execução nº 13-2020 do Ministério Público do Estado de Santa Catarina;
Considerando que estudos recentes demonstram a eficácia das medidas de afastamento social precoce para contenção da disseminação da
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COVID-19;
Considerando que a servidora CINTIA WARMLING, ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem, apresentou atestado confirmando sua
gravidez,
RESOLVE:
Art.1º - A servidora CINTIA WARMLING, RG 6668043 e do CPF. 096.460.859-62, ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem, que,
por ser gestante, faz parte do grupo de risco para o coronavírus – COVID-19, irá desempenhar suas funções em domicílio, em regime excepcional de trabalho remoto (home office), conforme dispõe o Art.4º, caput, do Decreto Executivo Municipal nº 5252 de 18 de março de
2020, enquanto perdurar o estado de emergência, em saúde pública, decorrente do coronavírus, podendo ser chamada pela Administração,
para, eventualmente, realizar trabalho presencial, caso entenda-se imprescindível para o desenvolvimento das atividades da Administração
Pública de Rodeio.
Art.2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC nos termos do Art. 3º
do Decreto Nº 5068 de 04 de outubro de 2019.
Art.3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Cumpra-se, publique-se e registre-se.
Prefeitura Municipal de Rodeio, 19 de outubro de 2021.
VALCIR FERRARI
Prefeito Municipal de Rodeio/SC
DÉBORA KUNTZ AGUILERA – Consultora Técnica – CC-4
Secretaria Executiva

PORTARIA MUNICIPAL Nº 11425

Publicação Nº 3359518

PORTARIA MUNICIPAL Nº 11425 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
AFASTA SERVIDOR CONSIDERADO DO GRUPO DE RISCO PARA O COVID-19 – CORONAVÍRUS DO TRABALHO PRESENCIAL, QUE PASSARÁ
A TRABALHAR REMOTAMENTE
VALCIR FERRARI, Prefeito de Rodeio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe conferem os incisos VI e IX, do
artigo 74, e de acordo com o que estabelece o artigo 175, e seguintes, todos da Lei Orgânica do Município de Rodeio, e com fundamento
na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro 2020, e Lei Federal 14151 de 12 de maio de 2021;
Considerando o disposto na Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional de corrente do coronavírus;
Considerando o disposto nos Decretos Estaduais 515, de 17 de março de 2020, 521, de 19 de março de 2020, 525, de 23 de março de 2020,
e Decreto nº 535, de 30 de março de 2020;
Considerando o disposto no Decreto Executivo Municipal n° 5252 de 18 de março de 2020, que decretou situação de emergência em saúde
pública;
Considerando o disposto no Decreto Estadual nº 554 de 11 de abril de 2020;
Considerando a Orientação do Grupo de Apoio à Execução nº 13-2020 do Ministério Público do Estado de Santa Catarina;
Considerando que estudos recentes demonstram a eficácia das medidas de afastamento social precoce para contenção da disseminação da
COVID-19;
Considerando que a servidora ROSANE DESTEFANI FIAMONCINI, ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem, apresentou atestado
confirmando sua gravidez,
RESOLVE:
Art.1º - A servidora ROSANE DESTEFANI FIAMONCINI, RG 4772492 e do CPF. 066.248.689-70, ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem, que, por ser gestante, faz parte do grupo de risco para o coronavírus – COVID-19, irá desempenhar suas funções em domicílio,
em regime excepcional de trabalho remoto (home office), conforme dispõe o Art.4º, caput, do Decreto Executivo Municipal nº 5252 de 18
de março de 2020, enquanto perdurar o estado de emergência, em saúde pública, decorrente do coronavírus, podendo ser chamada pela
Administração, para, eventualmente, realizar trabalho presencial, caso entenda-se imprescindível para o desenvolvimento das atividades da
Administração Pública de Rodeio.
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Art.2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC nos termos do Art. 3º
do Decreto Nº 5068 de 04 de outubro de 2019.
Art.3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Cumpra-se, publique-se e registre-se.
Prefeitura Municipal de Rodeio, 19 de outubro de 2021.
VALCIR FERRARI
Prefeito Municipal de Rodeio/SC
DÉBORA KUNTZ AGUILERA – Consultora Técnica – CC-4
Secretaria Executiva

PORTARIA MUNICIPAL Nº 11426

Publicação Nº 3359520

.
PORTARIA MUNICIPAL Nº 11426 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021
AMPLIA DEFINITIVAMENTE A CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR
VALCIR FERRARI, Prefeito de Rodeio, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 56 da Lei Orgânica do Município de Rodeio,
e;
Considerando os dizeres da Comunicação Interna Nº 498 de 19 de outubro de 2021 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
Considerando os dizeres da Lei Complementar Nº 79 de 16 de agosto de 2018,
RESOLVE:
Art.1º- Ampliar, definitivamente, a partir de 19 de outubro de 2021, em 20 horas semanais, a carga horária da servidora REGIANE MÁRCIA
MAZZI PISETTA, RG 3.335.548-7 e do CPF Nº 947.108.139-49, para exercer o cargo público de Professora de Anos Iniciais, PF Nível III,
Referência 4, Turno Vespertino, junto a Escola Básica Municipal Santo Antônio, Bairro Centro, município de Rodeio/SC.
Art.2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC nos termos do Art. 3º
do Decreto Nº 5068 de 04 de outubro de 2019.
Art.3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Cumpra-se, publique-se e registre-se.
Prefeitura Municipal de Rodeio, 19 de outubro de 2021.
VALCIR FERRARI
Prefeito Municipal de Rodeio/SC
DÉBORA KUNTZ AGUILERA – Consultora Técnica – CC-4
Secretaria Executiva

PORTARIA MUNICIPAL Nº 11427

Publicação Nº 3359522

PORTARIA MUNICIPAL Nº 11427 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021
CONCEDE GRATIFICAÇÃO A SERVIDOR
QUE ABAIXO NOMINA
VALCIR FERRARI, Prefeito de Rodeio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e;
Considerando que a Servidora Pública MARGARETE CRISTINA SOARES, foi designada para prestar serviços junto ao setor de Recursos
Humanos e Patrimônio;
Considerando os dizeres da Comunicação Interna do dia 19 de outubro de 2021, protocolizada sob o Nº 710 de 19 de outubro de 2021 da
Secretaria Municipal de Administração e Fazenda,
RESOLVE:
Art.1º- Conceder gratificação por prazo indeterminado, a Servidora Pública Municipal, MARGARETE CRISTINA SOARES, ocupante do cargo
efetivo de Auxiliar Administrativo Nível Médio, gratificação esta, identificada como FG-02, no valor de 60% (sessenta por cento) sobre o
vencimento básico do cargo de Auxiliar Administrativo Nível Médio.
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Art.2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC nos termos do Art. 3º
do Decreto Nº 5068 de 04 de outubro de 2019.
Art.3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Cumpra-se, publique-se e registre-se.
Prefeitura Municipal de Rodeio, 19 de outubro de 2021.
VALCIR FERRARI
Prefeito Municipal de Rodeio/SC
DÉBORA KUNTZ AGUILERA – Consultora Técnica – CC-4
Secretaria Executiva

PORTARIA MUNICIPAL Nº 11428

Publicação Nº 3359524

PORTARIA MUNICIPAL Nº 11428 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021
PRORROGA CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO A SERVIDOR QUE ABAIXO NOMINA
VALCIR FERRARI, Prefeito Municipal de Rodeio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e,
Considerando que CRISTIANO VAILATTI foi aprovado no Processo Seletivo Emergencial Nº 08/2020, para o cargo de Motorista, classificando-se em Nono lugar;
Considerando os dizeres da Comunicação Interna Nº 413 de 18 de outubro de 2021 da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social;
Considerando que a prorrogação do Contrato de Trabalho se faz necessária por não haver candidatos aprovados em Concurso Público,
RESOLVE:
Art. 1º - Prorrogar o Contrato de Trabalho, a partir de 02 de outubro de 2021, do servidor CRISTIANO VAILATTI, que está exercendo as
funções do cargo de Motorista, 40 horas semanais, junto a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, Bairro Centro, Município de
Rodeio – SC.
Art. 2º - A prorrogação do Contrato de Trabalho se dará no período de 02 a 29 de outubro de 2021.
Art.3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC nos termos do Art. 3º
do Decreto Nº 5068 de 04 de outubro de 2019.
Art.4º- Revogam-se as disposições em contrário.
Cumpra-se, publique-se e registre-se.
Prefeitura Municipal de Rodeio, 20 de outubro de 2021.
VALCIR FERRARI
Prefeito Municipal de Rodeio/SC
DÉBORA KUNTZ AGUILERA – Consultora Técnica – CC-4
Secretaria Executiva

PORTARIA MUNICIPAL Nº 11429

Publicação Nº 3359526

PORTARIA MUNICIPAL Nº 11429 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021
CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE ABAIXO NOMINA
VALCIR FERRARI, Prefeito de Rodeio, no uso de suas atribuições legais, e;
Considerando que a servidora Samantha Gonçalves, requereu as férias regulamentares de 18 (dezoito) dias, referente ao período aquisitivo
de 2019/2020;
Considerando que o setor pessoal, informa que o requerente faz jus as férias regulamentares, pelo período de 18 (dezoito) dias;
Considerando que a Secretaria de Saúde e Assistência Social, nada opôs ao requerido,
RESOLVE:
Art.1º- Conceder 16 (dezesseis) dias de férias regulamentares a servidora SAMANTHA GONÇALVES, ocupante do cargo de Enfermeira, período aquisitivo 2020/2021, a partir do dia 18 de outubro de 2021.
Art.2º- As férias regulamentares serão usufruídas no período de 16 de novembro a 03 de dezembro de 2021.
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Art.3º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC nos termos do Art. 3º
do Decreto Nº 5068 de 04 de outubro de 2019.
Art.4º- Revogam-se as disposições em contrário.
Cumpra-se, publique-se e registre-se.
Prefeitura Municipal de Rodeio, 20 de outubro de 2021.
VALCIR FERRARI
Prefeito Municipal de Rodeio/SC
DÉBORA KUNTZ AGUILERA – Consultora Técnica – CC-4
Secretaria Executiva

PORTARIA MUNICIPAL Nº 11430

Publicação Nº 3359527

.
PORTARIA MUNICIPAL Nº 11430 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021
AMPLIA DEFINITIVAMENTE A CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR
VALCIR FERRARI, Prefeito de Rodeio, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 56 da Lei Orgânica do Município de Rodeio,
e;
Considerando os dizeres da Comunicação Interna Nº 504 de 20 de outubro de 2021 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
Considerando os dizeres da Lei Complementar Nº 79 de 16 de agosto de 2018,
RESOLVE:
Art.1º- Ampliar, definitivamente, a partir de 20 de outubro de 2021, em 20 horas semanais, a carga horária do servidor THIAGO RAFAEL
BARTH, RG 4.703.789-45 e do CPF Nº 084.703.789-45, para exercer o cargo público de Professor de Educação Física, PF Nível III, Referência
2, Turno Matutino/Vespertino, junto ao Centro de Educação Infantil Governador Heriberto Hulse, Bairro Centro, município de Rodeio/SC.
Art.2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC nos termos do Art. 3º
do Decreto Nº 5068 de 04 de outubro de 2019.
Art.3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Cumpra-se, publique-se e registre-se.
Prefeitura Municipal de Rodeio, 20 de outubro de 2021.
VALCIR FERRARI
Prefeito Municipal de Rodeio/SC
DÉBORA KUNTZ AGUILERA – Consultora Técnica – CC-4
Secretaria Executiva

PORTARIA MUNICIPAL Nº 11431

Publicação Nº 3359529

PORTARIA MUNICIPAL Nº 11431 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
DEMITE A PEDIDO SERVIDOR PÚBLICO QUE ABAIXO NOMINA
VALCIR FERRARI, Prefeito Municipal de Rodeio/SC, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e;
Considerando o pedido de Demissão feito pela servidora pública BRUNA BOGO através do Requerimento protocolado sob o Nº 714 de 20 de
outubro de 2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, Bairro Centro, Município de Rodeio/SC,
RESOLVE:
Art.1º - Demitir, a pedido, a partir do dia 18 de outubro de 2021, a servidora pública BRUNA BOGO, ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem, junto a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, Bairro Centro, Município de Rodeio/SC.
Art.2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC nos termos do Art. 3º
do Decreto Nº 5068 de 04 de outubro de 2019.
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Art.3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Cumpra-se, publique-se e registre-se.
Prefeitura Municipal de Rodeio, 20 de outubro de 2021.
VALCIR FERRARI
Prefeito Municipal de Rodeio/SC
DÉBORA KUNTZ AGUILERA – Consultora Técnica – CC-4
Secretaria Executiva

PORTARIA MUNICIPAL Nº 11432

Publicação Nº 3359530

PORTARIA MUNICIPAL Nº 11432 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021
CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE ABAIXO NOMINA
VALCIR FERRARI, Prefeito de Rodeio, no uso de suas atribuições legais, e;
Considerando que a servidora Tatiane Uecker, requereu as férias regulamentares de 05 (cinco) dias, referente ao período aquisitivo de
2020/2021;
Considerando que o setor pessoal, informa que o requerente faz jus as férias regulamentares, pelo período de 05 (cinco) dias;
Considerando que a Secretaria de Saúde e Assistência Social, nada opôs ao requerido,
RESOLVE:
Art.1º- Conceder 05 (cinco) dias de férias regulamentares a servidora TATIANE UECKER, ocupante do cargo de Agente educacional, período
aquisitivo 2020/2021, a partir do dia 06 de dezembro de 2021.
Art.2º- As férias regulamentares serão usufruídas no período de 06 a 10 de dezembro de 2021.
Art.3º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC nos termos do Art. 3º
do Decreto Nº 5068 de 04 de outubro de 2019.
Art.4º- Revogam-se as disposições em contrário.
Cumpra-se, publique-se e registre-se.
Prefeitura Municipal de Rodeio, 20 de outubro de 2021.
VALCIR FERRARI
Prefeito Municipal de Rodeio/SC
DÉBORA KUNTZ AGUILERA – Consultora Técnica – CC-4
Secretaria Executiva
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Romelândia
Prefeitura
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 49-2021

Publicação Nº 3358332

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 49 / 2021 Processo Licitatório Nº. 1549/2021
Modalidade: Pregão – Registro de Preço Nº. 61/2021
O Município de Romelândia – SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 82.821.182/0001-26 com sede na Rua
12 de Outubro, 242, na cidade de Romelândia – SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JUAREZ FURTADO, brasileiro, residente e domiciliado no município de Romelândia, inscrito no CPF sob o n° 430.365.039-00 e portador da Cédula de Identidade n° 1.127.442
SSP/SC, resolve, em face das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS nº 61/2021, REGISTRAR OS PREÇOS
com as empresas constantes na Cláusula Primeira desta Ata
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
I – A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços dos preços unitários a serem fornecidos sobre a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO E DEMAIS
COMEMORAÇÕES QUE VENHAM SURGIR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, conforme vencedores a seguir:
PROPONENTES VENCEITEM
DORES
AGROINDUSTRIA DE
CARNES E EMBUTIDOS
ANCHIETA LTDA ME

1

Ivan Nhoatto ME

2

AGROINDUSTRIA DE
CARNES E EMBUTIDOS
ANCHIETA LTDA ME

3

AGROINDUSTRIA DE
CARNES E EMBUTIDOS
ANCHIETA LTDA ME

4

EVANDRO LUIZ ZIMMER - ME

5

Ivan Nhoatto ME

6

EVANDRO LUIZ ZIMMER - ME

7

Ivan Nhoatto ME

8

DESCRIÇÃO DO ITEM
CARNE SUÍNA LOMBO OU PERNIL,
SEM PELE, SEM OSSO, RESFRIADA
BRILHANTE, ELÁSTICA E FIRME,
MACIA, SEM GORDURA, COM ODOR
AGRADAVEL
CARNE BOVINA, TIPO FILÉ-RESFRIADA
EM TEMPERATURA DE ATE 7 GRAUS,
COM COR, SABOR E ODOR PROPRIOS
DA CARNE, FIRME, CONSISTENTE.
CARNE BOVINA TIPO COSTELA COM
OSSO-RESFRIADA EM TEMPERATURA
DE ATE 7 GRAUS, COM COR, SABOR E
ODOR PROPRIOS DA CARNE, FIRME,
CONSISTENTE.
CARNE BOVINA TIPO PALETA, COM
MUSCULO- RESFRIADA EM TEMPERATURA DE ATE 7 GRAUS, COM COR,
SABOR E ODORPROPRIOS DA CARNE,
FIRME, CONSISTENTE.
CEBOLA BRANCA,SELECIONADA, DE
PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO
MEDIO, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO ADEQUADO AO CONSUMO,
SEM DANOS MECÂNICOS.
ÓLEO DE SOJA, PRODUTO DERIVADO
DE SOJA COMESTIVEL, E REFINADO.
DEVE POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO
E VALIDADE. A EMBALAGEM DEVE
ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. ACONDICIONADO EM
EMBALAGEM DE 900 ML.
REPOLHO VERDE, SELECIONADO, DE
PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO
MÉDIO, EM PROCESSO DE AMADURECIMENTO, SEM DANOS MECÂNICOS E
FISICOS.
REPOLHO ROXO, SELECIONADO, DE
PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO
MÉDIO, EM PROCESSO DE AMADURECIMENTO, SEM DANOS MECANICOS E
FISICOS.
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MARCA

QUANT

VALOR UNITÁRIO

AGROIND DE CARNES
E EMBUTIDOS

210,00

12,0000

FRIOESTE

140,00

32,8000

AGROIND DE CARNES
E EMBUTIDOS

140,00

23,0000

AGROIND DE CARNES
E EMBUTIDOS

140,00

25,8000

BOA QUALIDADE

80,00

4,2500

COAMO

10,00

9,9800

BOA QUALIDADE

110,00

5,8000

CANTU

80,00

5,7900
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Ivan Nhoatto ME

9

EVANDRO LUIZ ZIMMER - ME

10

EVANDRO LUIZ ZIMMER - ME

11

Ivan Nhoatto ME

12

EVANDRO LUIZ ZIMMER - ME

13

Ivan Nhoatto ME
EVANDRO LUIZ ZIMMER - ME

14

Ivan Nhoatto ME

16

Ivan Nhoatto ME

17

15

TOMATE LONGA VIDA, SELECIONADO,
DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO
MÉDIO, EM PROCESSO DE AMADURECIMENTO, SEM DANOS MECÂNICOS E
FISICOS.
SAL GROSSO TEMPERADO. DEVE POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. A EMBALAGEM DEVE ESTAR DE
ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
DE 1 KG.
VINAGRE DE VINHO TINTO. DEVE POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTO,
MARCA DO PRODUTOR. A EMBALAGEM
DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. ACONDICIONADO
EM EMBALAGEM DE 750 ML.
PÃO TIPO FRANCÊS, EM UNIDADES DE
50 A 70 GRAMAS. PRODUZIDO NO DIA
DA ENTREGA.
SAL REFINADO IODADO. DEVE POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. A EMBALAGEM DEVE ESTAR DE
ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
DE 01 KG.
PALITO DENTAL COM 200 UNIDADES.
COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS 250
ML, EMBALAGEM C/100 UNID.
GUARDANAPOS DE PAPEL 20 X 20CM
PACOTE C/50 UNIDADES.
Sal Temperado Fino, PAcote de 01 kg
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CANTU

210,00

7,1000

OPA

32,00

4,5500

KOLLER

25,00

5,1500

DIPAES

70,00

12,5000

OPA

7,00

2,2500

NATURAL

25,00

3,8000

COPOSUL

35,00

6,8500

VIPP

35,00

1,9000

REALTA

32,00

2,4500

II - As quantidades descritas acima são a titulo estimativo. A retirada será conforme a demanda da administração.
CLÁUSULA SEGUNDA DA VALIDADE DA ATA
1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses consecutivos contados da data de assinatura.
2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a Contratante não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão
advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao(s) beneficiário(s) do registro
preferência de entrega do objeto em igualdade de condições.
3. Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência de
situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
4. A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA DOS PREÇOS
1. Em cada contratação decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital referente
à mesma.
2. Em cada contratação, o(s) preço(s) unitário(s) a ser (em) pago(s) para cada item será (ão) o(s) adjudicados para empresa detentora da
presente Ata ao final do pregão, o(s) qual (is) também a integram.
3. A mera majoração de preços pelo fornecedor da detentora da Ata não constitui motivo para que esta pleiteie junto a Contratante pedido
de revisão de preço ou reequilíbrio econômico.
CLÁUSULA QUARTA- DO PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS
1. Após a assinatura desta Ata, a detentora obriga-se a manter sua proposta pelo prazo e validade de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA QUINTA- DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E FISCALIZAÇÃO DA ATA
1. A DETENTORA deverá entregar o objeto solicitado no local previsto na ordem de compra.
2. A entrega do objeto será efetuada de forma parcelada, conforme necessidade do Município, com prazo de entrega imediato.
3. A entrega do objeto deverá ser no local indicado pela Contratante, correndo por conta da DETENTORA todas as despesas que direta ou
indiretamente incidirem na realização sobre o objeto.
4. O Gerenciamento e a Fiscalização desta Ata de Registro de Preços ficarão a cargo do Secretário Municipal de Assistência Social de Romelândia – SC.
CLÁUSULA SEXTA DO PAGAMENTO
1. O Pagamento será efetuado em até 30 dias após o recebimento do objeto, acompanhado da respectiva nota fiscal, conferida e assinada
pelo fiscal de contrato.
2. Caso o objeto não corresponda ao que foi licitado, o pagamento só será liberado após a sua substituição, sem prejuízo das penalidades
legais e do edital.
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3. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta em virtude de
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária.
4. Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta corrente bancária, exclusivamente em nome da empresa
fornecedora.
CLÁUSULA SÉTIMA DAS PENALIDADES
1. A licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
entrega de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na entrega do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Publica, pelo prazo de até cinco anos. Ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo
das multas previstas neste e das demais cominações legais.
2. Em caso de inexecução do objeto, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento ou não veracidade das
informações prestadas, a Licitante vencedora estará sujeita às seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multas:
a) de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor global do contrato, limitada a 10% do mesmo valor, entendendo-se como
atraso a não entrega do objeto no prazo compreendido descrito nesse Edital e conforme ata e solicitação de entrega do objeto estabelecido
pelo Setor e Secretaria solicitante.
b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada na
alínea “a” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência.
c) de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pela recusa em corrigir qualquer defeito, caracterizando-se a recusa, caso a correção
não se efetivar nos 02 (dois) dias úteis que se seguirem à data da comunicação formal do defeito;
d) de 10% (dez por cento) sobre o valor licitado, no caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar assinar a ata, no prazo
e condições estabelecidas, bem como no caso de o objeto não ser executado a partir da data aprazada.
3. No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, ficando esclarecido que o prazo para
apresentação de defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis contados da respectiva intimação.
4. No caso de suspensão do direito de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste
Edital e na Ata e das demais cominações legais.
5. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da notificação. Se o valor da multa não for
pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência
de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente.
6. As sanções previstas nos subitens 16.1, 16.2, I e II poderão ser aplicadas simultaneamente.
CLÁUSULA OITAVA DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1. inexecução total ou parcial do objeto licitado enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei
n. 8.666/93.
2 - Constituem motivo para rescisão da Ata/Contrato:
a) Não cumprimento das condições do Edital e da Ata, especificações e prazos;
b) O cumprimento irregular de condições do Edital e Ata, especificações e prazos;
c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade de executar o objeto nos prazos estipulados;
d) O atraso injustificado da na entrega do objeto sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;
e) A paralisação da entrega do objeto, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;
f) O descumprimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua entrega, assim como as de
seus superiores;
g) O cometimento reiterado de falta na sua entrega, anotadas na forma do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei n. 8.666, de 21 de junho
de 1993;
h) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil;
i) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, desde que prejudique a entrega do Contrato;
k) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificada e determinadas pela máxima autoridade Administrativa
a que está subordinado à ata/ordem de compra e exaradas no processo Administrativo a que se refere;
l) A suspensão de sua entrega por ordem escrita da Contratante, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório e outras previstas. Assegurado ao licitante registrado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
m) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Contratante decorrentes da entrega do objeto ou parcelas destes já
recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
n) A não liberação, por parte da Contratante, de área ou local para a entrega do objeto, nos prazos estipulados;
o) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada impeditiva da entrega do contrato;
p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial da
posição contratual, bem como a fusão, cisão ou incorporação, desde que prejudique a entrega do contrato ou implique violação, ainda que
indireta, das normas que disciplinam as licitações.
3 - Quanto à sua forma a rescisão poderá ser:
a) Por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n. 8.666, de 21 de junho
de 1993;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência para a Contratante;
c) Judicial, nos termos da legislação.
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CLÁUSULA NONA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO
1. Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº 61 / 2021 e a proposta da empresa DETENTORA.
2. Fica eleito o Foro da Comarca de Anchieta /SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata. 3. Os casos
omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93, Lei Municipal nº 2.312, e demais normas aplicáveis.
Romelândia – SC, 20 de outubro de 2021.
JUAREZ FURTADO
CPF: 430.365.039-00
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

DETENTOR

ELENICE E. PORSCH
CPF: 008.729.069-30
TESTEMUNHA

ANDRESSA SOARES
CPF: 104.212.699-25
TESTEMUNHA

DECRETO Nº 4.467/2021
DECRETO Nº 4.467/2021

Publicação Nº 3359328
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL ATRAVÉS DA
INCLUSÃO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ FURTADO, Prefeito Municipal de Romelândia, Estado de Santa Catarina, no Uso de Suas Atribuições Legais, e de acordo com a Lei, DECRETA:

Art. 1º - Fica pela presente Lei autorizada a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais),
através da suplementação das seguintes dotações orçamentárias constantes no orçamento do Município de Romelândia, conforme discriminação a seguir:
03.03– Encargos Especiais
28.846.0007.0.007000 – Amortização Operações de Crédito – BRDE
3.2.90.00.00 – Aplicações Diretas

120.000,00

Fonte: 100 – Recursos Próprios

Art. 2º - Os recursos para cobertura do crédito adicional disposto no artigo anterior são provenientes do provável Excesso de Arrecadação
da Fonte de Recursos 100 – Recursos Próprios, no montante de R$ 32.000,00 (Trinta e dois mil reais); e da anulação das seguintes dotações
orçamentárias, no montante de R$ 88.000,00 (oitenta mil reais), conforme discriminação a seguir:
03.03– Encargos Especiais
28.846.0007.0.007000 – Amortização Operações de Crédito – BRDE
3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas

80.000,00

4.6.90.00.00 – Aplicações Diretas

8.000,00

Fonte: 100 – Recursos Próprios
Total

88.000,00

Art. 3º - Fica pela presente Lei autorizada a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), através da
suplementação das seguintes dotações orçamentárias constantes no orçamento do Município de Romelândia, conforme discriminação a
seguir:
08.02– Departamento de Urbanismo
06.181.0018.2.045000 – Manutenção dos Convênios de Segurança Pública
4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas

4.000,00

Fonte: 100 – Recursos Próprios

Art. 4º - Os recursos para cobertura do crédito adicional disposto no artigo anterior no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) são provenientes da anulação das seguintes dotações orçamentárias, conforme discriminação a seguir:
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08.02– Departamento de Urbanismo
06.181.0018.2.045000 – Manutenção dos Convênios de Segurança Pública
3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas

4.000,00

Fonte: 100 – Recursos Próprios

Art. 5º. Este Decreto obedece ao disposto na Lei Municipal nº 2.485/2021 de 20 de outubro de 2021.
Art. 6º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia (SC), 20 de outubro de 2021.
JUAREZ FURTADO
Prefeito Municipal de Romelândia
Publicada em data supra
Maiara Francieli Haas
Secretária de Administração e Fazenda

DECRETO Nº 4.468/2021
DECRETO Nº 4.468/2021

Publicação Nº 3359323
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ FURTADO, Prefeito Municipal de Romelândia, Estado de Santa Catarina, no Uso de Suas Atribuições Legais, e de acordo com a Lei.

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder por ato próprio, à abertura de um Crédito Adicional Suplementar
na importância de R$ 270.000,00 (Duzentos e setenta mil reais), destinado a reforçar as dotações orçamentárias abaixo descriminadas:
06.01– Departamento de Educação
12.361.0011.2.030000 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
3.1.90.00.00 – Aplicações Diretas
Fonte: 118 – Transferências do FUNDEB (aplic. na remuneração dos Profissionais do Magistério)

150.000,00

06.01– Departamento de Educação
12.361.0011.2.031000 – Manutenção das Atividades do Transporte Escolar
3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas
Fonte: 101 – Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação

120.000,00

Art. 2º - Os recursos para cobertura do crédito adicional disposto no artigo anterior são provenientes do Provável Excesso de Arrecadação
da fonte de Recursos 118 - Transferências do FUNDEB (aplic. na remuneração dos Profissionais do Magistério) e da Fonte de Recursos 101
- Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação.
Art. 3º. Este Decreto obedece ao disposto na Lei Municipal nº 2.486/2021 de 20 de outubro de 2021.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia (SC), 20 de outubro de 2021.
JUAREZ FURTADO
Prefeito Municipal de Romelândia
Publicada em data supra
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Maiara Francieli Haas - Secretária de Administração e Fazenda

DECRETO Nº 4.469/2021
DECRETO Nº 4.469/2021

Publicação Nº 3359322
ALTERA O PLANO PLURIANUAL, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS E A
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, ATRAVÉS DA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ FURTADO, Prefeito Municipal de Romelândia, Estado de Santa Catarina, no Uso de Suas Atribuições Legais, e de acordo com a Lei.

Art. 1º. Fica alterado o PPA – Plano Plurianual nº 2.256/2017, de 16 de novembro de 2017, em conformidade com o disposto neste ato,
pela inclusão da Ação de Governo 1.045 – Aquisição de Veículo Tipo VAN para o Transporte Escolar, relativamente às suplementações e
reduções introduzidas neste texto legal.
Art. 2º. Fica alterada a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2.422/2020, de 15 de dezembro de 2020, em conformidade com o disposto
neste ato, pela inclusão da Ação de Governo 1.045 – Aquisição de Veículo Tipo VAN para o Transporte Escolar, relativamente às suplementações e reduções introduzidas neste texto legal.
Art. 3º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder por ato próprio, à abertura de um Crédito Adicional Especial na
importância de R$ 280.000,00 (Duzentos e oitenta mil reais), destinado a reforçar as dotações orçamentárias abaixo descriminadas:
06.01– Departamento de Educação
12.361.0011.1.045000 – Aquisição de Veículo Tipo VAN para o Transporte Escolar
4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas
Fonte: 101 – Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação

280.000,00

Art. 4º. Os recursos para cobertura do crédito adicional disposto no artigo anterior são provenientes do Provável Excesso de Arrecadação a
ser apurado na Fonte de Recursos 101 – Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação.
Art. 5º. Este Decreto obedece ao disposto na Lei Municipal nº 2.489/2021 de 20 de outubro de 2021.
Art. 6º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia (SC), 20 de outubro de 2021.
JUAREZ FURTADO
Prefeito Municipal de Romelândia
Publicada em data supra
Maiara Francieli Haas - Secretária de Administração e Fazenda

LEI ORDINÁRIA Nº 2.485/2021

Publicação Nº 3359348

LEI ORDINÁRIA N° 2.485/2021
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL ATRAVÉS DA
INCLUSÃO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO DE ROMELÂNDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de
Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica pela presente Lei autorizada a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais),
através da suplementação das seguintes dotações orçamentárias constantes no orçamento do Município de Romelândia, conforme discriminação a seguir:
03.03– Encargos Especiais
28.846.0007.0.007000 – Amortização Operações de Crédito – BRDE
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120.000,00

Fonte: 100 – Recursos Próprios

Art. 2º - Os recursos para cobertura do crédito adicional disposto no artigo anterior são provenientes do provável Excesso de Arrecadação
da Fonte de Recursos 100 – Recursos Próprios, no montante de R$ 32.000,00 (Trinta e dois mil reais); e da anulação das seguintes dotações
orçamentárias, no montante de R$ 88.000,00 (oitenta mil reais), conforme discriminação a seguir:
03.03– Encargos Especiais
28.846.0007.0.007000 – Amortização Operações de Crédito – BRDE
3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas

80.000,00

4.6.90.00.00 – Aplicações Diretas

8.000,00

Fonte: 100 – Recursos Próprios
Total

88.000,00

Art. 3º - Fica pela presente Lei autorizada a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), através da
suplementação das seguintes dotações orçamentárias constantes no orçamento do Município de Romelândia, conforme discriminação a
seguir:
08.02– Departamento de Urbanismo
06.181.0018.2.045000 – Manutenção dos Convênios de Segurança Pública
4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas

4.000,00

Fonte: 100 – Recursos Próprios

Art. 4º - Os recursos para cobertura do crédito adicional disposto no artigo anterior no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) são provenientes da anulação das seguintes dotações orçamentárias, conforme discriminação a seguir:
08.02– Departamento de Urbanismo
06.181.0018.2.045000 – Manutenção dos Convênios de Segurança Pública

3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas

4.000,00

Fonte: 100 – Recursos Próprios

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º– Revogam-se as disposições em contrário.
Romelândia (SC), 20 de outubro de 2021.
JUAREZ FURTADO
Prefeito Municipal
Publicada em data supra
Maiara Francieli Haas
Secretária de Administração e Fazenda
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Publicação Nº 3359342

LEI ORDINÁRIA N° 2.486/2021
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO DE ROMELÂNDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de
Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder por ato próprio, à abertura de um Crédito Adicional Suplementar
na importância de R$ 270.000,00 (Duzentos e setenta mil reais), destinado a reforçar as dotações orçamentárias abaixo descriminadas:
06.01– Departamento de Educação
12.361.0011.2.030000 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
3.1.90.00.00 – Aplicações Diretas
Fonte: 118 – Transferências do FUNDEB (aplic. na remuneração dos Profissionais do Magistério)

150.000,00

06.01– Departamento de Educação
12.361.0011.2.031000 – Manutenção das Atividades do Transporte Escolar
3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas
Fonte: 101 – Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação

120.000,00

Art. 2º - Os recursos para cobertura do crédito adicional disposto no artigo anterior são provenientes do Provável Excesso de Arrecadação
da fonte de Recursos 118 - Transferências do FUNDEB (aplic. na remuneração dos Profissionais do Magistério) e da Fonte de Recursos 101
- Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação.
Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.
Romelândia (SC), 20 de outubro de 2021.
JUAREZ FURTADO
Prefeito Municipal
Publicada em data supra
Maiara Francieli Haas - Secretária de Administração e Fazenda

LEI ORDINÁRIA Nº 2.487/2021

Publicação Nº 3359340

LEI ORDINÁRIA Nº 2.487/2021
AUTORIZA O MUNICÍPIO A REALIZAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL OU IMÓVEL DE TERCEIRO PARA INSTALAÇÃO E
FUNCIONAMENTO DE EMPRESA DE COSTURA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO DE ROMELÂNDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, faço saber a todos os habitantes deste Município que a
Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar despesas com Locação de uma sala comercial ou imóvel de propriedade de terceiro, neste Município, destinado ao funcionamento da empresa, vencedora de certame, referente a instalação de máquinas
de costuras.
Art. 2º - A Locação terá prazo de validade de até 120 meses, com possibilidade de quantas prorrogações se fizerem necessárias, caso haja
interesse entre as partes, sendo que o valor do aluguel não poderá exceder o valor de 1 (um) salário mínimo mensal vigente, reajustado
anualmente pelo Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M/FGV, apurado pela Fundação Getúlio Vargas, observando-se as demais disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93.
Art. 3º - Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a Celebrar Termo de Convênio e/ou Cessão de Uso, com a empresa que sair
vencedora de processo licitatório.
Parágrafo único. Os demais procedimentos, normas e encargos decorrentes da aplicação desta Lei serão definidos através do Termo de
Convênio e/ou Cessão de Uso firmado entre as partes.
Art. 4º - A autorização prevista nesta Lei não afasta a obrigatoriedade dos procedimentos exigidos pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e alterações posteriores, bem como a Lei Orgânica Municipal, sendo que a Locação da Sala Comercial ou Imóvel de Terceiro
autorizado por esta Lei será precedida de Procedimento Licitatório, garantidos os instrumentos ágeis indispensáveis ao exercício da atividade
econômica.
Art. 5º - Os demais encargos inerentes à Locação ficarão a cargo da Empresa vencedora do certame.
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Art. 6º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente,
suplementadas, se necessário, por Ato Próprio do Chefe do Poder Executivo Municipal, observando-se para este fim, o disposto nos Argos
40, 41, 42 e 43, todos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 7º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a expedir os atos necessários, estabelecendo normas complementares à execução da
presente Lei e as regulamentações necessárias.
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.
Romelândia (SC), 20 de outubro de 2021.
JUAREZ FURTADO
Prefeito Municipal
Publicada em data supra
Maiara Francieli Haas
Secretária de Administração e Fazenda

LEI ORDINÁRIA Nº 2.488/2021

Publicação Nº 3359338

LEI ORDINÁRIA Nº 2.488/2021
AUTORIZA O MUNICÍPIO A REALIZAR CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO DE ROMELÂNDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, faço saber a todos os habitantes deste Município que a
Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar cessão de uso, o qual será regido através de procedimento licitatório, dos seguintes bens móveis:
7 - MAQUINA DE COSTURA RETA 1 AGULHA ELETRÔNICA DIRECT DRIVE, DESING ALEMÃO, PONTO FIXO, COM POSICIONADOR DE AGULHA, SOLENOIDE DO CALCADOR EMBUTIDO NO CABEÇOTE, CORTE DE LINHA INTELIGENTE(CURTO), CAÇA FIO ELETROMAGNETICO,
BOTÃO DE RESET NO PAINEL, SISTEMA DE TRANSPORTE POR MOTOR A PASSO, CONTROLE ELETRONICO DO TAMANHO DO PONTO, ENTRADA USB, COMANDO DE VOZ PARA INFORMAÇÕES E POSSIVEIS ERROS, LANÇADEIRA JAPONESA, PAINEL E CONTROL BOX EMBUTIDO
NO CABEÇOTE, COM SISTEMA DE MEIA PONTADA, PONTO CONDENSADO, ESPAÇO DE AREA AMPLIADO, CARTER BLINDADO, CONTROLE
DE LUMINOSIDADE DA LUZ DE LED COM 3 ESTAGIOS, 5000RPM, TAMANHO DO PONTO 5MM, COM ESTANTE EQUIPADA COM RODINHA,
VERSÃO 220VOLTS-A5E JACK;
4 - MAQUINA DE COSTURA OVERLOK DE 2 AGULHAS 4 FIOS, DIRECT DRIVE, COM CORTE DE LINHA AUTOMATICO, LUBRIFICAÇÃO AUTOMATICA COM BARRA DA AGULHA SELADA, COM EIXO ÚNICO PROPORCIONANDO LEVEZA E VELOCIDADE, CONTROL BOX INTEGRADO NO
CABEÇOTE, INFORMAÇOES DE ERROS POR COMANDO DE VOZ, COM CONTROLE DE VELOCIDADE E PARADA DE AGULHA, FUNÇÃO STANDBY(ECONOMIA DE ENERGIA), AVISO DO NVE DE OLEO, LUZ DE LED COM 3 ESTAGIOS, DISTANCIA ENTRE AS AGULHAS 2MM, LARGURA
DO PONTO 4MM, COMPRIMENTO DO POTO 4,6MM, SENSOR AUTOMATICO DE LEVANTADOR DE CALCADOR, 5MM, SENSOR INTELIGENTE
PARA RECONHECIMENTO DO TECIDO(ENTRADA E SAIDA), SISTEMA DE DIFERENCIAL INFERIOR PARA AJUSTE DE ALIMENTAÇÃO ENTRE
TECIDOS LEVES A MÉDIOS. AP;
1 - EL-1908E220V Maquina de costura tipo travete eletrônica Direct Drive, ponto fixo, sistema de caixa de óleo blindada protegendo a lubrificação da biela do movimento, com velocidade de 3.200RPM, área de costura 60X80MM, painel touch screen de fácil utilização, luz de LED,
com corte de linha, com mesa e estante com rodinhas. Versão 220V.
Art. 2º - As partes celebrarão Termo de Cessão de Uso dos bens móveis citado no artigo anterior, tendo como prazo de duração de 120
meses, podendo ser prorrogado por igual prazo.
Art. 3º - O concessionário devera utilizar os bens móveis ora cedido para a realização das finalidades previstas no edital licitatório, não
podendo dar destinação diversa, sob pena, de responsabilidade e de rescisão imediata do Termo de Cessão celebrado.
Art. 4º - As despesas decorrentes da manutenção, reformas e demais benfeitorias correrão à conta da Entidade Cessionária, sendo que a
mesma se obriga a realizar todas as manutenções necessárias, visando manter os referidos bens móveis em perfeitas condições de conservação.
Art. 5º - Eventuais despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão por conta do orçamento municipal.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrário.
Romelândia (SC), 20 de outubro de 2021.
JUAREZ FURTADO
Prefeito Municipal
Publicada em data supra
Maiara Francieli Haas
Secretária de Administração e Fazenda
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Publicação Nº 3359336

LEI ORDINÁRIA N° 2.489/2021
ALTERA O PLANO PLURIANUAL, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS E A
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, ATRAVÉS DA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO DE ROMELÂNDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de
Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica alterado o PPA – Plano Plurianual nº 2.256/2017, de 16 de novembro de 2017, em conformidade com o disposto neste ato,
pela inclusão da Ação de Governo 1.045 – Aquisição de Veículo Tipo VAN para o Transporte Escolar, relativamente às suplementações e
reduções introduzidas neste texto legal.
Art. 2º. Fica alterada a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2.422/2020, de 15 de dezembro de 2020, em conformidade com o disposto
neste ato, pela inclusão da Ação de Governo 1.045 – Aquisição de Veículo Tipo VAN para o Transporte Escolar, relativamente às suplementações e reduções introduzidas neste texto legal.
Art. 3º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder por ato próprio, à abertura de um Crédito Adicional Especial na
importância de R$ 280.000,00 (Duzentos e oitenta mil reais), destinado a reforçar as dotações orçamentárias abaixo descriminadas:
06.01– Departamento de Educação
12.361.0011.1.045000 – Aquisição de Veículo Tipo VAN para o Transporte Escolar
4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas
Fonte: 101 – Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação

280.000,00

Art. 4º. Os recursos para cobertura do crédito adicional disposto no artigo anterior são provenientes do Provável Excesso de Arrecadação a
ser apurado na Fonte de Recursos 101 – Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Romelândia (SC), 20 de outubro de 2021.
JUAREZ FURTADO
Prefeito Municipal
Publicada em data supra
Maiara Francieli Haas - Secretária de Administração e Fazenda

TERMO DE CANCELAMENTO DO PL 1412-2021

Publicação Nº 3359669

TERMO DE CANCELAMENTO Referência: Processo Licitatório nº 1412-2021 - Pregão Presencial nº 059-2021. Objeto: A PRESENTE LICITAÇÃO VISA AQUISIÇÃO DE FORMA GLOBAL DE PEÇAS ORIGINAIS PARA CAMINHÃO BASCULANTE ANO 2014, MARCA: VOLVO, MODELO: VM
330 6X4R, CHASSI: 93KK0S1D5EE147411, PLACA: MMF – 2306. RECURSOS EMENDA ESPECIAL 202132350006-MINISTERIO ECONOMIA.,
de acordo com o Termo de Referência – ANEXO V. O Pregoeiro, em respeito aos princípios gerais de direito público, às prescrições da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, procede, em nome do Município de Romelândia – SC, por encontrar erro do edital resolve adiar a data de
abertura da referida licitação, tendo em vista que houve divergência nas datas de abertura em dois campos distintos do edital e em defesa
do interesse público, conforme consta dos autos do Processo Licitatório mencionado. Desta forma, em outro momento a Administração
Pública providenciará a aquisição do objeto em questão. Não há prejuízo para o erário público. Não há prejuízo a interesses pessoais de
terceiros. Não há e nem haverá prejuízo para o interesse público. Romelândia – SC, 20 de outubro de 2021.
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Salete
Prefeitura
LICITAÇÃO 49 CONCORRÊNCIA 003 2021

Publicação Nº 3358915

MUNICIPIO DE SALETE
PUBLICAÇÃO: LICITAÇÃO Nº 049/2021 Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA
OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras e engenharia para construção de escola de 12 salas, padrão FNDE, na sede do
Município de Salete/SC. Entrega dos envelopes da documentação: Na Prefeitura de Salete, até as 09h00min, do dia 22/11/2021. Abertura
dos Envelopes das propostas: Na Prefeitura de Salete, às 09h30min, do dia 22/11/2021. O Edital completo encontra-se a disposição dos
interessados na Prefeitura Municipal, Imprensa Oficial do Município, na Divisão de Compras, de segunda a sexta-feira no horário normal de
expediente ou pelo telefone (047) 3563-0266. Sendo ainda que o edital poderá ser retirado no site: www.salete.sc.gov.br ou pelo e-mail:
licitacoes@salete.sc.gov.br.
Salete, 21 de outubro de 2021
Solange Aparecida Bitencourt Schlichting
Prefeita de Salete
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Saltinho
Prefeitura
PREGÃO Nº 048/2021 PMS
ESTADO DE SANTA CATARNA
MUNICIPIO DE SALTINHO
Aviso de Licitação

Publicação Nº 3358302
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2B4BB577C0107DD02C946E3DF7F6A8FAB2F60FAC

Processo N.º 063/2021 - Pregão Presencial nº 048/2021com Registro de Preços
O Município de Saltinho – SC, torna público aos interessados que encontra-se aberto o PREGÃO PRESENCIAL 048/2021 – decorrente do
PROCESSO 063/2021, visando a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, de acordo com as especificações contidas no Edital,
disponível no Setor de Licitações. O recebimento dos Envelopes Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL e Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO, contendo,
respectivamente, as propostas de preços e a documentação de habilitação dos interessados e CREDENCIAMENTO dar-se-á até às 13H00MIN
DO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2021, no Setor de Licitações deste Município, sito a Rua Álvaro Costa n° 545, Saltinho - SC. A abertura dos
Envelopes n. 01 – PROPOSTA COMERCIAL, dar-se-á a partir das 13H15MIN DO DIA 03 NOVEMBRO DE 2021, em sessão pública, realizada
na Sala de Licitações do Município de Saltinho. Edital completo e informações adicionais poderão ser obtidas no horário normal de expediente pelo fone (49) 3656.0044, ou diretamente no Setor Administrativo sito Rua Álvaro Costa n° 545, Saltinho - SC, 20 de outubro de 2021.
Edimar Noronha de Freitas - Prefeito Municipal

PREGÃO Nº 049/2021 PMS

Publicação Nº 3358306
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E7E7280DE1E6DB4F9EC135D26E2721BB91033359

ESTADO DE SANTA CATARNA
MUNICIPIO DE SALTINHO
Aviso de Licitação
Processo N.º 064/2021 - Pregão Presencial com Registro de Preços nº 049/2021

O Município de Saltinho – SC, torna público aos interessados que encontra-se aberto o PREGÃO PRESENCIAL 049/2021 – decorrente do
PROCESSO 064/2021, visando o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO. De acordo com as especificações
contidas no Edital, disponível no Setor de Licitações. O recebimento dos Envelopes Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL e Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO, contendo, respectivamente, as propostas de preços e a documentação de habilitação dos interessados e 7CREDENCIAMENTO dar-se-á
até às 15H00MIN DO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2021, no Setor de Licitações deste Município, sito a Rua Álvaro Costa n° 545, Saltinho - SC.
A abertura dos Envelopes n. 01 – PROPOSTA COMERCIAL, dar-se-á a partir das 15H15MIN DO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2021, em sessão
pública, realizada na Sala de Licitações do Município de Saltinho/SC. Edital completo e informações adicionais poderão ser obtidas no horário
normal de expediente pelo fone (49) 3656.0044, ou diretamente no Setor Administrativo sito Rua Álvaro Costa n° 545, Saltinho - SC, 20 de
outubro de 2021. Edimar Noronha de Freitas - Prefeito Municipal
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Salto Veloso
Prefeitura
DECRETO N.º 113/2021

Publicação Nº 3358912

Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Salto Veloso
DECRETO N.º 113/2021, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR CONTA DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
NEREU BORGA, Prefeito de Salto Veloso, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município e de conformidade com a Lei Municipal 1.706/2020 de 07.12.2020,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais),
conforme descriminação abaixo:
Órgão: 02 – CHEFIA DO EXECUTIVO
11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2033 – MAN. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Modalidade de Aplicação: 3390.00. - APLICAÇÕES DIRETAS
Valor: R$ 20.000,00
Fonte: 1300.0000
RED: 98
Art. 2º. O crédito adicional suplementar constante do art. 1º deste Decreto será aberto por conta da seguinte fonte de recurso:
Fonte Financiadora: SUPERÁVIT FINANCEIRO
Descrição da Fonte: 00.01.1100.00000 – RECURSOS ORDINARIOS
Superávit Financeiro: R$ 20.000,00
Art. 3º Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Salto Veloso/SC, 14 de Outubro de 2021.
NEREU BORGA
Prefeito Municipal
Travessa das Flores, 58 ● Salto Veloso – SC – 89.595-000 ● Fone/Fax – 49 3536.0146 ● CNPJ 82.827.353/0001-24 ●

DECRETO Nº 114/2021

Publicação Nº 3358928

DECRETO N.º 114/21, DE 15 de Outubro DE 2021.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR CONTA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
NEREU BORGA, Prefeito de Salto Veloso, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município e de conformidade com a Lei Municipal 1.706/2020 de 07.12.2020,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.290,00 (Dois Mil Duzentos e
Noventa Reais), conforme descriminação abaixo:
Órgão: 02 – CHEFIA DO EXECUTIVO
Projeto/Atividade: 2026 – MAN. SEC. DA SEGURANÇA PUBLICA
Modalidade de Aplicação: 4490.00. - APLICAÇÕES DIRETAS
Valor: R$ 2.290,00
Fonte: 1110.0000
RED: 62
Art. 2º. O crédito adicional suplementar constante do art. 1º deste Decreto será aberto por conta do Excesso de Arrecadação.
Art. 3º Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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Salto Veloso/SC, 15 de Outubro de 2021.
NEREU BORGA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 115/2021

Publicação Nº 3358939

Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Salto Veloso
DECRETO N.º 115/2021, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR CONTA DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
NEREU BORGA, Prefeito de Salto Veloso, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município e de conformidade com a Lei Municipal 1.706/2020 de 07.12.2020,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais),
conforme descriminação abaixo:
Órgão: 02 – CHEFIA DO EXECUTIVO
Projeto/Atividade: 2028 – MAN. DOS SERVIÇOS URBANOS
Modalidade de Aplicação: 3390.00. - APLICAÇÕES DIRETAS
Valor: R$ 70.000,00
Fonte: 1300.0000
RED: 74
Art. 2º. O crédito adicional suplementar constante do art. 1º deste Decreto será aberto por conta da seguinte fonte de recurso:
Fonte Financiadora: SUPERÁVIT FINANCEIRO
Descrição da Fonte: 00.01.1100.00000 – RECURSOS ORDINARIOS
Superávit Financeiro: R$ 70.000,00
Art. 3º Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Salto Veloso/SC, 18 de Outubro de 2021.
NEREU BORGA
Prefeito Municipal
Travessa das Flores, 58 ● Salto Veloso – SC – 89.595-000 ● Fone/Fax – 49 3536.0146 ● CNPJ 82.827.353/0001-24 ●

DECRETO Nº 116/2021

Publicação Nº 3358946

Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Salto Veloso
DECRETO N.º 116/2021, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR CONTA DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
NEREU BORGA, Prefeito de Salto Veloso, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município e de conformidade com a Lei Municipal 1.706/2020 de 07.12.2020,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais),
conforme descriminação abaixo:
Órgão: 02 – CHEFIA DO EXECUTIVO
Projeto/Atividade: 2004 – MAN. DAS ATIV. ADM. E FINANCEIRAS
Modalidade de Aplicação: 3390.00. - APLICAÇÕES DIRETAS
Valor: R$ 100.000,00
Fonte: 1300.0000
RED: 8
Art. 2º. O crédito adicional suplementar constante do art. 1º deste Decreto será aberto por conta da seguinte fonte de recurso:
Fonte Financiadora: SUPERÁVIT FINANCEIRO
Descrição da Fonte: 00.01.1100.00000 – RECURSOS ORDINARIOS
Superávit Financeiro: R$ 100.000,00
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Art. 3º Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Salto Veloso/SC, 18 de Outubro de 2021.
NEREU BORGA
Prefeito Municipal
Travessa das Flores, 58 ● Salto Veloso – SC – 89.595-000 ● Fone/Fax – 49 3536.0146 ● CNPJ 82.827.353/0001-24 ●
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Sangão
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 033/2021 - PMS

Publicação Nº 3359982

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F1E64F91CD9B5C04C2BD619D2AAD4E45F2AFA075
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/2021 - PMS
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021 - PMS
OBJETIVO: A presente licitação tem por objetivo registrar preços com a finalidade de selecionar a proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de Caminhão, novo, zero km, tracionado 6x4, ano/modelo no mínimo 2021/2022, para atendimento da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano do Município de Sangão/SC, conforme especificações descritas no Anexo I, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus
anexos.
DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: até 02 de novembro de 2021 às 08h45min.
DATA DE ABERTURA: Dia 02 de novembro o de 2021 às 09h00min.
EDITAL: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no departamento de Licitações do Município de Sangão, na
Rod. SC 443 Km 02, CEP 88717-000, Sangão/SC, no horário das 07h30 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, ou pelo telefone (48) 3656-3500, ou através do
site: www.sangao.sc.gov.br
Sangão, 20 de outubro de 2021.
CASTILHO SILVANO VIEIRA
PREFEITO
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Início: 20/10/2021

Vigência:

Término: 20/10/2022

Alessandra Aparecida Garcia
Prefeito(a) Municipal

Santa Cecília, 20 de Outubro de 2021

Licitação: 30/2021
Objeto da Contratação: Registro de Preços para futura e eventual
aquisição de arla e combustíveis destinados a manutenção dos
veículos, máquinas e equipamentos da frota municipal e dos Órgãos
Participantes, conforme relação, quantitativos e especificações
constantes no edital e em seus anexos.

271.740,00

Valor:

Contrato N° 107/2021
Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA
:
Contratada: AUTO POSTO AG5 LTDA

21/10/2021 (Quinta-feira)
DOM/SC - Edição N° 3657
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Santa Cecilia
Prefeitura

EXTRATO CONTRATO 126/2021 - PMSC
Publicação Nº 3359404

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 99A3BB5F00BE924B67B7E991D7103ADFD11D01DB
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ASSINADO DIGITALMENTE

Início: 20/10/2021

Vigência:

Término: 20/10/2022

Alessandra Aparecida Garcia
Prefeito(a) Municipal

Licitação: 30/2021
Objeto da Contratação: Registro de Preços para futura e eventual
aquisição de arla e combustíveis destinados a manutenção dos
veículos, máquinas e equipamentos da frota municipal e dos Órgãos
Participantes, conforme relação, quantitativos e especificações
constantes no edital e em seus anexos.
Santa Cecília, 20 de Outubro de 2021

300.500,00

Valor:

Contrato N° 25/2021
Contratante FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SANTA CECÍLIA
:
Contratada: CESCA & CIA LTDA
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Início: 20/10/2021

Vigência:

Término: 20/10/2022

Alessandra Aparecida Garcia
Prefeito(a) Municipal

Santa Cecília, 20 de Outubro de 2021

Licitação: 30/2021
Objeto da Contratação: Registro de Preços para futura e eventual
aquisição de arla e combustíveis destinados a manutenção dos
veículos, máquinas e equipamentos da frota municipal e dos Órgãos
Participantes, conforme relação, quantitativos e especificações
constantes no edital e em seus anexos.

180.300,00

Valor:

Contrato N° 108/2021
Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA
:
Contratada: CESCA & CIA LTDA
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ASSINADO DIGITALMENTE

Início: 20/10/2021

Vigência:

Término: 20/10/2022

Alessandra Aparecida Garcia
Prefeito(a) Municipal

Licitação: 30/2021
Objeto da Contratação: Registro de Preços para futura e eventual
aquisição de arla e combustíveis destinados a manutenção dos
veículos, máquinas e equipamentos da frota municipal e dos Órgãos
Participantes, conforme relação, quantitativos e especificações
constantes no edital e em seus anexos.
Santa Cecília, 20 de Outubro de 2021

226.450,00

Valor:

Contrato N° 26/2021
Contratante FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SANTA CECÍLIA
:
Contratada: POSTO SCARIOT LTDA
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ASSINADO DIGITALMENTE

Início: 20/10/2021

Vigência:

Término: 20/10/2022

Alessandra Aparecida Garcia
Prefeito(a) Municipal

Santa Cecília, 20 de Outubro de 2021

Licitação: 30/2021
Objeto da Contratação: Registro de Preços para futura e eventual
aquisição de arla e combustíveis destinados a manutenção dos
veículos, máquinas e equipamentos da frota municipal e dos Órgãos
Participantes, conforme relação, quantitativos e especificações
constantes no edital e em seus anexos.

700.250,00

Valor:

Contrato N° 109/2021
Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA
:
Contratada: POSTO SCARIOT LTDA
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HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 047/2021

Publicação Nº 3358407
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7A5312B7906825FCAE7170B039861F5A5F3D2CA3
Página: 1 / 1

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREGÃO ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

Nr.: 30/2021

CNPJ:
85.997.237/0001-41
Telefone: (49) 3244-2032
Endereço: Rua João Goetten Sobrinho,555, 555 - Centro
CEP:
89540-000 - Santa Cecília

Processo Adm.:
Data do Processo:

47/2021
14/09/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:

47/2021
30/2021 - PE
Pregão eletrônico
20/10/2021
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de arla e combustíveis destinados
a manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos da frota municipal e dos Órgãos
Participantes, conforme relação, quantitativos e especificações constantes no edital e
em seus anexos.

Participante: AUTO POSTO AG5 LTDA
Item

Especificação

3

Óleo diesel S-500 ou comum - Óleo diesel S-500 ou comum

Qtd.

Unidade

60.000,

LT

Valor Unitário

Valor Total

4,529

271.740,00

Total do Participante:

271.740,00

LT

6,01

480.800,00

Total do Participante:

480.800,00

Participante: CESCA & CIA LTDA
2

Gasolina Comum - Gasolina Comum

80.000,

Participante: POSTO SCARIOT LTDA
1

Arla 32 para veículo a diesel SCR - Arla 32 para veículo a diesel SCR 10.000,
(redução catalitica seletiva)

LT

2,09

20.900,00

4

Óleo diesel S10 - Óleo diesel S10

LT

4,529

905.800,00

Total do Participante:

926.700,00

200.000

Total Geral:

1.679.240,00

Santa Cecília, 20/10/2021
ALESSANDRA APARECIDA
GARCIA:84809485900

Assinado de forma digital por
ALESSANDRA APARECIDA
GARCIA:84809485900
Dados: 2021.10.20 09:49:42 -03'00'

ALESSANDRA APARECIDA GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
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Santa Rosa do Sul
Prefeitura
EXTRATO ATA DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2021

Publicação Nº 3358475

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL
EXTRATO DA ATA DE CREDENCIAMENTO DE OSC
PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE OSC N.º 008/2021.
CREDENCIADO: INSTITUTO SOS BICHO URBANO–FILIAL SANTA ROSA DO SUL/SC.
OBJETO: Promover e executar a esterilização cirúrgica no Município de Santa Rosa do Sul, objetivando o controle populacional, abordar e
conscientizar sobre a guarda responsável dos animais domésticos (cães e gatos).
Santa Rosa do Sul, 15 de outubro de 2021.
Edson de Oliveira de Borba. Presidente

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO Nº 008/2021

Publicação Nº 3358491

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO Nº 008/2021
REFERENTE: A finalidade da presente Dispensa de Chamamento Público e a celebração de parceria com o INSTITUTO SOS BICHO URBANO
– FILIAL SANTA ROSA DO SUL/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 17.927.394/0002-01, com sede na Av. Damásio Peres, nº 76 – Centro, Cidade
de Santa Rosa do Sul/SC, por meio da formalização de Termo de Colaboração, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco, para o período de 01/11/2021 à 31/12/2021, que envolve a transferência de recursos financeiros à referida organização da sociedade
civil - OSC no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), conforme condições estabelecidas no Termo de Colaboração.
DO RESUMO DA JUSTIFICATIVA: Os fins da Administração Pública Municipal, segundo o mestre Hely Lopes Meirelles, “resumem-se num
único objetivo: o bem da coletividade administrada.”
Todavia nem todos os serviços de interesse público, são realizados pelo Município, necessitando para atingir o “bem comum”, estabelecer
parcerias com Organizações da Sociedade Civil.
É preciso valorizar essas parcerias e o Terceiro Setor, em destaque com o INSTITUTO SOS BICHO URBANO – FILIAL SANTA ROSA DO SUL/
SC, pois além dos relevantes trabalhos registrados, é notório que se realiza mais investimentos com menos recursos, alcançando de maneira
primordial o princípio da eficiência. Um dos fatores desse resultado é a efetiva participação popular, que de maneira direta fiscaliza, mas está
presente na própria execução em suas diretorias e conselhos.
Nesta ótica o INSTITUTO SOS BICHO URBANO – FILIAL SANTA ROSA DO SUL/SC desenvolve há mais de 06 (seis) anos, atividades voltadas
a serviços de educação e saúde pública, estando credenciada pelo órgão gestor dessas respectivas políticas públicas.
Diante desta situação constatada no Município, se faz necessária a presente celebração do Termo de Colaboração, de acordo com o disposto
na Lei 13.019/2014, o que no caso está presente todos os requisitos para a Dispensa do Chamamento Público, fundamentado no art. 30,
VI, do mesmo Diploma Legal.
Santa Rosa do Sul, 20 de outubro de 2021. Edson de Oliveira Borba, Secretário Geral de Governo.
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Publicação Nº 3358595

NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA - REURB

Núcleo Urbano Informal: MOINHOS DE VENTO–111/SETOR-2
Processo Administrativo: 002/2021

Saibam quantos virem o presente Edital ou dele conhecimento tiverem, que o Município
de Santa Rosa do Sul-SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n°
80.989.965/0001-98, com sede a Rua Ferminio Pedro Raupp, n° 400, Centro, representado neste ato
pelo Presidente da Comissão Municipal de Regularização Fundiária Paulo Roberto de Souza
Martins, inscrito no CPF sob o n° 689.055.649-68, instaurou o procedimento administrativo de
regularização fundiária do núcleo urbano informal MOINHOS DE VENTO–111/SETOR-2 e que
referida regularização envolverá a seguinte área:
Trata-se de identificação por visualização aérea de núcleo urbano consolidado com
infraestrutura essencial existente, localizado no bairro Moinhos de Vento, em torno das Ruas
Projetadas "B", "C" e Rua Saturnino Teixeira da Rosa:
Com perímetro definido a partir do ponto 01, de coordenadas N
6.775.895,9666m /E 625.378,3238m, até o ponto 02, de coordenadas N
6.775.889,2295m /E 625.365,4692m, até o ponto 03, de coordenadas N
6.775.883,6419m /E 625.354,8080m, até o ponto 04, de coordenadas N
6.775.878,1820m /E 625.344,3905m, até o ponto 05, de coordenadas N
6.775.872,7995m /E 625.333,9838m, até o ponto 06, de coordenadas N
6.775.867,5351m /E 625.323,0562m, até o ponto 07, de coordenadas N
6.775.849,5578m /E 625.344,0197m, até o ponto 08, de coordenadas N
6.775.833,9882m /E 625.362,2015m, até o ponto 09, de coordenadas N
6.775.839,1834m /E 625.372,6724m, até o ponto 10, de coordenadas N
6.775.844,6438m /E 625.383,6777m, até o ponto 11, de coordenadas N
6.775.849,8813m /E 625.394,2337m, até o ponto 12, de coordenadas N
6.775.855,4858m /E 625.405,5297m, até o ponto 13, de coordenadas N
6.775.861,7406m /E 625.418,1360m, até o ponto 14, de coordenadas N
6.775.879,4359m /E 625.397,5525m, até o ponto 01 concluindo o perímetro do Núcleo Urbano
Informal Consolidado.
Medidas perimetrais:
01 ao 02 = 14,51 m / 02 ao 03 = 12,04 m / 03 ao 04 = 11,76 m / 04 ao 05 = 11,72 m / 05 ao 06
=12,13m / 06 ao 07 = 27,62 m / 07 ao 08 = 23,94 m / 08 ao 09 = 11,69 m / 09 ao 10 = 12,29 m / 10
ao 11 = 11,78 m / 11 ao 12 = 12,61 m / 12 ao 13 = 14,07 m / 13 ao 14 = 27,14 m / 14 ao 01 = 25,36
m
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Assim, tem a presente publicação a finalidade de NOTIFICAR os possíveis interessados e
eventuais proprietários, titulares de domínio e confrontantes não identificados, ou não encontrados
ou que recusaram o recebimento da notificação por via postal.
Àqueles que se sentirem prejudicados deverão comparecer na Prefeitura Municipal de Santa
Rosa do Sul, mediante prévio agendamento pelo telefone (48) 3534-1113, para tomarem
conhecimento do procedimento administrativo, plantas, projetos e demais documentos, ou, se
preferirem, impugnar o procedimento municipal, em até 30 (trinta) dias a contar da presente data.
Por fim, em obediência ao previsto na Lei Nacional n. 13.465, de 11 de julho de 2017, para
que não se alegue ignorância ou desconhecimento, o Município de Santa Rosa do Sul adverte que o
silêncio dos aqui notificados será considerado como concordância à regularização fundiária
promovida, e a ausência de impugnação implicará a perda de eventual direito que o notificado
titularize sobre o imóvel objeto da Reurb.
Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Sul-SC, 15 de outubro de 2021.

Presidente da Comissão de Regularização Fundiária
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Santa Terezinha do Progresso
Prefeitura
DECRETO 180/2021

Publicação Nº 3359355

DECRETO Nº 180, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
DISCIPLINA O EXERCÍCIO, POR SERVIDORES PÚBLICOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA E DE MODO TEMPORÁRIO, DE ATIVIDADES DISTINTAS DO CARGO OU EMPREGO PARA O QUAL FORAM NOMEADOS, EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELA
COVID-19 E DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NESTE PERÍODO.
Considerando que a regra é que o desempenho de função diversa daquela para a qual o servidor foi legalmente investido viola o disposto
no artigo 37, II, da Constituição Federal;
Considerando que a Súmula Vinculante n. 43, do STF, dispõe que “é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual
anteriormente investido”;
Considerando que o Estatuto dos Servidores Públicos Federais autoriza, em seu artigo 117, inciso XVII, que em “situações de emergência e
transitórias” permite-se que seja confiado a servidor atribuições distintas às do cargo no qual foi empossado;
Considerando que o Estatuto dos Servidores Públicos Federais se aplica nos casos de omissão da legislação municipal;
Considerando que a lei municipal não trata sobre o assunto;
Considerando que a Lei Complementar n. 173/2020 proíbe, até 31/12/2021, criar cargo, emprego ou função que implique aumento de
despesa, dentre inúmeras outras vedações com o mesmo propósito;
Considerando que o município possui demandas específicas e urgentes e não possui pessoal suficiente para supri-las;
Considerando que é dever do Município manter em funcionamento todos os serviços públicos essenciais à população;
Considerando que há orientação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina para que sejam regulamentadas as situações emergenciais e temporárias que autorizem que servidores exerçam atividades distintas para as quais foram nomeados;
A Prefeita Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
41, §3º, da Constituição Federal, e pelos artigos 28 e 30 da Lei Complementar n. 10, de 16 de Dezembro de 2009,
DECRETA:
Art. 1o Ficam autorizadas, em caráter extraordinário, excepcional e enquanto durarem os efeitos da situação calamitosa ocasionada pelo
Covid-19 e pela Lei Complementar 173, designações pontuais a fim de que servidores exerçam atividades distintas do cargo ou emprego
para o qual foram nomeados, respeitado o direito ao vencimento correspondente à função efetivamente desempenhada, assim como os
requisitos quanto à habilitação necessária para a nova função, quando necessária.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Terezinha do Progresso, em 20 de outubro de 2021.
MARCIA DETOFOL
Prefeita Municipal
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PP 60/2021

Publicação Nº 3358895
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6CEC982F35347E45CFC396B6A5ADF6D711008825

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 60/2021 - PR

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO
CNPJ:

01.612.847/0001-90
Avenida Tancredo Neves, 337
C.E.P.: 89983-000 - Santa Terezinha do Progresso - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

88/2021
05/10/2021

Folha: 1/4

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) Prefeita Municipal, MARCIA DETOFOL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:
01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:
a)
b)
c)
d)
e)

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

88/2021
60/2021-PR
PREGÃO PRESENCIAL
20/10/2021

A PRESENTE LICITAÇÃO VISA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA
DECORAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, BEM COMO AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, PELO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS

(em Reais R$)

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item
CAMARGO INSTALADORA ELETRICA EIRELI

(1157)

1 CORDA LUMINOSA EM LEDS, DECORATIVA, MANGUEIRA DE
13 MMDE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM 36 LEDS
POR METRO, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360
GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 3 W/MT. USO
INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS, TENSÃO: 220
VOLTS. ROLO COM 100 METROS, CONTENDO: 5 CABOS DE
FORÇA, 5 EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E 5
CAPAS TERMINAÇÃO 13 MM. LEDS NA COR BRANCO FRIO. Marca: REMANCI

Und

20,00

0,0000

1.199,00

23.980,00

3 FITA LED 5050 NEON, DECORATIVA, COM 120 LEDS POR
METRO, 8*16MM. CORTE A CADA METRO. POTÊNCIA MÍNIMA
DE 3 W/MT. USO INTERNO/EXTERNO. TENSÃO: 220 VOLTS.
LARGURA 10MM, ROLO COM 100 METROS, CONTENDO: 3
CABOS DE FORÇA . LEDS NA COR VERDE. - Marca: REMANCI

Und

2,00

0,0000

990,00

1.980,00

5 CASCATA COM 350 LEDS, 8 FUNÇÕES, PODENDO TER
EFEITOS PISCA OU FIXO,10 MTS DE EXTENSÃO. COM FIAÇÃO
RESISTENTE E SEU REVESTIMENTO NA COR VERDE,
TOMADA MACHO E FEMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 2 UNIDADES
COM TOMADA BIVOLT. PARA USO INTERNO E USO EXTERNO.
LEDS NA COR BRANCO FRIO. - Marca: REMANCI

Und

30,00

0,0000

143,00

4.290,00

Santa Terezinha do Progresso, 20 de Outubro de 2021.
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PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 60/2021 - PR

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO
CNPJ:

01.612.847/0001-90
Avenida Tancredo Neves, 337
C.E.P.: 89983-000 - Santa Terezinha do Progresso - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

88/2021
05/10/2021

Folha: 2/4

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
CAMARGO INSTALADORA ELETRICA EIRELI

(1157)

6 CASCATA COM 400 LED'S FIXOS, 220V, COM FIO VERDEOU
BRANCO, MEDINDO 10MTSDE COMPRIMENTO. TOMADA
MACHO E FEMEA. AS MEDIDAS DAS CAÍDAS DEVERÃO SER
APROXIMADAMENTE DE: 0,30M, 0,50M, E 0,70M
PROVOCANDO UM EFEITO ASSIMÉTRICO. RESISTENTES A
CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS, SENDO
TOTALMENTE A PROVA D'ÁGUA. PARA USO INTERNO E USO
EXTERNO. UNIÃO DE ATÉ TRÊS CASCATAS EM SEQUÊNCIA.
LEDS NA COR BRANCO FRIO. - Marca: REMANCI

Und

25,00

0,0000

158,00

3.950,00

7 FESTÃO 400 LEDS, 8 FUNÇÕES PODENDO TER EFEITOS
PISCA OU FIXO COM MEMÓRIA, FIO TRANSPARENTE.
EXTENSÃO DE 3 MTS. PARA USO EXTERNO. BIVOLT LEDS NA
COR BRANCO FRIO. - Marca: REMANCI

Und

12,00

0,0000

128,00

1.536,00

8 CORTINA 1900 LEDS, FIO TRANSPARENTE. MEDIDAS 5 X 5.
127V/220V. USO INTENO. LEDS NA COR BRANCO FRIO Marca: REMANCI

Und

5,00

0,0000

335,00

1.675,00

10 ESTRELA SPUTINIK DE NATAL COM LEDS EM MOVIMENTOS
SEQUENCIAIS E ALTERNADOS. ESTRELA COM 20 TUBOS,
EFEITO FOGOS DE ARTIFICIO EM LEDS. PARA USO
EXTERNO, MULTIFUNÇÕES. TUBO COM REVESTIMENTO NA
COR BRANCO LEITOSO, DIAMETRO DA ESTRELA: 80 cm.
BIVOLT. LEDS NA COR BRANCO FRIO - Marca: REMANCI

Und

10,00

0,0000

340,00

3.400,00

11 ESTRELA SPUTINIK DE NATAL COM LEDS E MOVIMENTOS
SEQUENCIAIS E ALTERNADOS. ESTRELA COM 20 TUBOS,
EFEITO FOGOS DE ARTIFICIO EM LEDS. PARA USO
EXTERNO, MULTIFUNÇÕES. TUBO COM REVESTIMENTO NA
COR BRANCO LEITOSO, DIAMETRO DA ESTRELA: 100 cm.
BIVOLT. LEDS NA COR BRANCO FRIO - Marca: REMANCI

Und

3,00

0,0000

360,00

1.080,00

12 CONJUNTO COM 4 BENGALAS, 70 CM, BIVOLT, CADA
BENGALA CONTÉM 14 LEDS, TOTALIZANDO 56 LEDS. USO
EXTERNO. CORES SORTIDAS. - Marca: REMANCI

Und

20,00

0,0000

75,00

1.500,00

13 ÁRVORE CEREJEIRA C/2272 LEDS, COM 8 FUNÇÕES E FIXO,
ALTURA: 3 METROS. BIVOLT PARA USO EXTERNO - Marca:
REMANCI

Und

1,00

0,0000

5.884,00

5.884,00

16 FITA TECIDO DECORADA ARAMADA, 6,35 CM X COM MÍNIMO
DE 9 m, CORES PRATA, DOURADA E VERMELHA
COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER. - Marca: REMANCI

Und

20,00

0,0000

35,00

700,00

17 BRAÇADEIRA FLEXÍVEL 10 CM, EMBALAGEM COM 100UND,
COR BRANCA. - Marca: REMANCI

Und

100,00

0,0000

20,00

2.000,00

18 BRAÇADEIRA FLEXÍVEL 15 CM, EMBALAGEM COM 100UND,
COR BRANCA. - Marca: REMANCI

Und

100,00

0,0000

22,00

2.200,00

19 BRAÇADEIRA FLEXÍVEL 20 CM, EMBALAGEM COM 100UND,
COR BRANCA. - Marca: REMANCI

Und

100,00

0,0000

25,00

2.500,00

20 BRAÇADEIRA FLEXÍVEL 35 CM, EMBALAGEM COM 100UND,
COR BRANCA. - Marca: REMANCI

Und

100,00

0,0000

30,00

3.000,00

21 TULE: TECIDO TULE, LARGURA 1.20 CM, EMBALAGEM ROLO
COM 50 METROS, COMPOSIÇÃO 100 % POLIÉSTER, COR A
COMBINAR. - Marca: REMANCI

Und

10,00

0,0000

180,00

1.800,00

Santa Terezinha do Progresso, 20 de Outubro de 2021.
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PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 60/2021 - PR

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO
CNPJ:

01.612.847/0001-90
Avenida Tancredo Neves, 337
C.E.P.: 89983-000 - Santa Terezinha do Progresso - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

88/2021
05/10/2021

Folha: 3/4

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
CAMARGO INSTALADORA ELETRICA EIRELI

(1157)

22 FESTÃO, COM ACABAMENTO METALIZADO, 10 CM X 2

Und

100,00

0,0000

12,25

1.225,00

23 FITA: FITILHO DE PLÁSTICO PARA PRESENTE, TAMANHO DE
30 MM DE LARGURA, COM O ROLO DE 50 METROS. CORES:
VERMELHO, VERDE, AZUL E BRANCO. - Marca: REMANCI

Und

100,00

0,0000

29,00

2.900,00

24 ARVORE DE NATAL NA COR VERDE, PÉS DE FERRO, COM
773 GALHOS E 180 CM - Marca: REMANCI

Und

2,00

0,0000

550,00

1.100,00

26 FESTÃO ARAMADO, medindo 20 cm de diâmetro por 2 metros de
comprimento. Possuir 120 galhos, produzidos em festão aramado
com folhas verdes em PVC. Possuir tratamento para exposição às
intempéries e tratamento anti -chamas - Marca: REMANCI

Und

200,00

0,0000

39,00

7.800,00

27 TECIDO JUTA, trama aberta com brilho, 100% fibra natural,
largura de 1m, COR CRU COM BRILHO - Marca: REMANCI

Mt

100,00

0,0000

14,00

1.400,00

28 TECIDO JUTA, COR VERDE, TRAMA ABERTA COM BRILHO,
100% NATURAL LARGURA DE 1 METRO - Marca: REMANCI

Mt

100,00

0,0000

19,00

1.900,00

Und

30,00

0,0000

65,00

1.950,00

METROS; CORES PRATA, DOURADO, VERMELHO E BRANCO.
- Marca: REMANCI

29 CONJUNTO COM 8 TUBOS SNOWFALL SUPER LEDS CADA
TUBO COM 24 LEDS, TOTALIZANDO 192 LEDS, EFEITO NEVE
CAINDO, DUPLA FACE/VISÃO PARA OS DOIS LADOS, TUBOS
MEDINDO 50 CM. EXTENSÃO DE 3 METROS COM TOMADA
MACHO E FEMEA. BIVOLT. - Marca: REMANCI

Total do Fornecedor:
JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME

79.750,00

(562)

CABO DE FORÇA PARA ALIMENTAÇÃO DE MANGUEIRAS
LUMINOSAS EM LEDS DE 13 MM. - Marca: Global

Und

50,00

0,0000

15,00

750,00

4 CORDÃO COM 100 LEDS BLINDADOS PARA USO EXTERNO
NA COR BRANCO FRIO / 6.000K, COM FIO VERDE, FIXO (SEM
PISCA),TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5
CONJUNTOS. EXTENSÃO DE 10 MTS, 220V. POTÊNCIA
MÍNIMADE 5WATTS. MEDIDAS DO LED: DIÂMETRO DA BASE =
8MM / DIÂMETRO DA PONTA DO LED = 6MM / COMPRIMENTO
TOTAL DO LED 3 CM. - Marca: Westfield

Und

50,00

0,0000

68,00

3.400,00

9 TUBOS SNOWFALL: CONJUNTO COM 8 TUBOS SUPER LEDS
CADA TUBO COM 24LEDS, TOTALIZANDO 192LEDS, EFEITO
NEVE CAINDO,DUPLA FACE/VISÃO PARA OS DOIS LADOS,
TUBOS MEDINDO 30 CM. EXTENSÃO DE 3 METROS COM
TOMADA MACHO E FEMEA. BIVOLT. LEDS NA COR BRANCO
FRIO - Marca: Fertin

Und

50,00

0,0000

70,00

3.500,00

14 BOUQUET BICO DE PAPAGAIO, 35 CM, 5 FLORES, VELUDO,
VERMELHO - Marca: Magizi

Und

150,00

0,0000

47,00

7.050,00

15 BICO DE PAPAGAIO PICK, 25 CM, CORES DIVERSAS. - Marca:
Magizi

Und

100,00

0,0000

13,40

1.340,00
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PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 60/2021 - PR

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO
CNPJ:

01.612.847/0001-90
Avenida Tancredo Neves, 337
C.E.P.: 89983-000 - Santa Terezinha do Progresso - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

88/2021
05/10/2021

Folha: 4/4

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME

(562)

25 PAPAI NOEL 150 CM DANÇANTE - Marca: Global

Santa Terezinha do Progresso, 20 de Outubro de 2021.
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Und

1,00

0,0000

2.200,00

2.200,00

Total do Fornecedor:

18.240,00

Total Geral:

97.990,00
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Santo Amaro da Imperatriz
Prefeitura
7.416-COMISSÃO ELEIÇÃO IPRESANTOAMARO-2021

Publicação Nº 3359895

DECRETO Nº 7.416, de 18 de outubro de 2021.
CONSTITUI COMISSÃO ELEITORAL DO IPRESANTOAMARO.
O Prefeito Municipal em exercício de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e que lhe
confere o artigo 7º do Decreto 2.583, de 20 de julho de 2004,
DECRETA:
Art. 1º - Fica constituída a Comissão Especial destinada a proceder todo o processo das eleições do Diretor Executivo, do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal do IPRESANTOAMARO à pessoa dos seguintes servidores efetivos, estáveis, do Município de Santo Amaro da
Imperatriz: Jane Maria Mattos, Ana Paula Kuhnen Martins e Márcia Rozenei Duarte.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Registrado e publicado na data supra.
RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7.417/2021

Publicação Nº 3359828

DECRETO Nº 7.417, de 19 de Outubro de 2021.
NOMEA SERVIDORA
O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo
59, XVI, da Lei Orgânica do Município e de acordo com o artigo 23 e seguintes, da Lei Complementar nº 060/09, resolve
NOMEAR :
THAYNA ANGELA DE FARIAS, brasileira, união estável, CPF nº 102.645.949-40, para o cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, ANMEF-B-I-A, com 30 horas semanais.
Registre-se e Publique-se
Gabinete do Prefeito, em 19 de Outubro de 2021.
RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal
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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 033/2021

Publicação Nº 3358990

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 033/2021
RICARDO LAURO DA COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ- SC, no uso de
suas atribuições legais, nos termos do artigo 37, da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO a
abertura de PROCESSO SELETIVO para preenchimento de VAGAS TEMPORÁRIAS, constantes nos Quadros de Pessoal
da Administração Pública Municipal, com a execução técnico-administrativa da empresa ACESSE CONCURSOS LTDA,
o qual se regerá pelas instruções especiais contidas neste Edital e Leis Municipais legais vigentes.

1. DO CRONOGRAMA DESTE CERTAME
DATA
20/10/2021
20/10/2021 até as 23horas e 59min
do dia 18/11/2021
20/10/2021 até 11/11/2021

ATO
Publicação do Edital.
Período de Inscrições.
Prazo para anexar documentos para isenção.

12/11/2021

Publicação das isenções deferidas e indeferidas.

13/11/2021

Prazo para recurso contra indeferimento da isenção.

16/11/2021

Publicação do julgamento dos recursos contra indeferimento da isenção.

20/10/2021 a 19/11/2021
25/11/2021
26 e 27/11/2021
30/11/2021
05/12/2021

Prazo para pagamento da taxa de inscrição.
Publicação do rol dos inscritos Deferidos e Indeferidos.
Prazo para recursos do não deferimento do pedido de inscrição.
Homologação das Inscrições.
Publicação do local e horário da prova objetiva e prática.
Realização da prova objetiva e prática.

Publicação do gabarito provisório (após as 18 horas).
Prazo para recursos contra formulação das questões e discordância com o
gabarito da prova objetiva.
Publicação do julgamento dos recursos contra formulação de questões e
15/12/2021
discordância com o gabarito.
Publicação do gabarito definitivo.
Publicação da nota da prova objetiva, prática e classificação provisória.
16 e 17/12/2021
Prazo para recurso contra nota da prova objetiva prática e classificação
provisória.
21/12/2021
Publicação do julgamento dos recursos contra nota da prova objetiva prática e
classificação provisória.
21/12/2021
Publicação do resultado final para homologação.
O candidato que não apresentar a habilitação mínima, exigida no anexo I do edital, no ato da contratação será
desclassificado do processo.
06 e 07/12/2021

1.1. O cronograma é uma previsão e poderá sofrer alterações, dependendo do número de inscritos e de recursos,
intempéries e por decisão da Comissão Especial de Processo Seletivo, sendo de responsabilidade do candidato, acompanhar
suas alterações através dos meios de divulgação do certame.

2. DOS CARGOS E DAS VAGAS
2.1. O candidato concorrerá à vaga do cargo constante no Anexo I deste Edital, com função/ área de atuação, carga horária
semanal, formação/escolaridade/qualificação/ habilitação, conforme Legislação vigente e regras descritas neste edital.
2.2. Os candidatos que integrarem a lista de aprovados deverão manter seus endereços/ e-mail e telefones atualizados junto
ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura durante todo o período de validade do Processo seletivo.
1
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
2.3. As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação disposta no Anexo I.
2.4. É de inteira responsabilidade, do candidato, acompanhar pela internet, através dos sites
www.acesseconcursossc.com.br e www.santoamaro.sc.gov.br as publicações de todos os atos e Editais relativos ao
Processo seletivo, inclusive alterações que porventura ocorram durante a realização do mesmo até sua Homologação Final.

3. DAS VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD
3.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de inscrição no presente Processo seletivo para os cargos cujas
atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores, num percentual de 5% (cinco por cento) do total
das vagas oferecidas para cada cargo, ou que venham a surgir durante a validade do certame, de acordo com o art. 37,
inciso VIII da Constituição Federal, Lei nº 12.870/2004, Decreto Federal 3.298/99, Lei Federal 13.146 de 06/07/2015 e
suas alterações.
3.2. Ao inscrever-se nessa condição, o candidato deverá escolher o cargo a que concorre e marcar a opção “Pessoas com
Deficiência”, bem como deverá encaminhar, via postal, por SEDEX até o 1º dia útil após o encerramento das
inscrições, para a empresa no seguinte endereço:
ACESSE CONCURSOS LTDA,
RUA PARÁ, 162, BAIRRO ESTADOS - TIMBÓ/SC, CEP 89120-000
PROCESSO SELETIVO – EDITAL 033/2021 – SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
VAGA PCD
CARGO:
NÚMERO DA INSCRIÇÃO:
NOME DO CANDIDATO:
Deverão ser enviados os seguintes documentos:
− Laudo médico (original ou cópia legível e autenticada), emitido há menos de um ano, por especialista da
área da deficiência, contendo:
• A espécie e o grau de deficiência,
• O código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID,
• A necessidade de usar algum aparelho, (quando for o caso).
• Informação de que a deficiência apresentada, não impede o candidato a exercer a função pleiteada.
Não será aceito atestado médico para comprovação de enquadramento como PCD, somente laudo médico.
− Requerimento solicitando vaga especial, constando: b1) o tipo de deficiência; b2) a necessidade de condição
especial, prova especial e/ou tempo adicional, se for o caso (conforme modelo do Anexo III deste Edital). Os
pedidos devem ser formalizados por escrito no próprio anexo e serão examinados para verificação das
possibilidades operacionais de atendimento, obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade;
− Parecer original emitido por especialista da área de sua deficiência, informando a necessidade de tempo
adicional, somente para o caso de pedido de tempo adicional, conforme Lei Federal nº 7. 853, de 24 de outubro
de 1989 e alterações. Caso não seja apresentado o parecer, o candidato não terá deferida a sua solicitação.
− Anexo III deste Edital, preenchido e assinado, o qual contém: Declaração de que a necessidade especial não o
impossibilita de exercer as atribuições do cargo; Declaração de que fica impedido de usufruir da condição de
portador de necessidades especiais para, posteriormente, requerer readaptação ou aposentadoria;
3.3. Caso o candidato não encaminhe o laudo médico e o respectivo requerimento até o prazo determinado, não será
considerado como pessoa com deficiência para concorrer às vagas reservadas, não tendo direito à vaga especial, seja qual
for o motivo alegado, mesmo que tenha assinalado tal opção na ficha de inscrição.
3.3.1. O pedido de pessoa com deficiência será analisado minunciosamente pela banca executora antes de ser deferido.
3.4. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo miopia,
astigmatismo, estrabismo e congêneres.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
3.5. Os candidatos inscritos nessa condição participarão do Processo seletivo em igualdade de condições com os demais
candidatos, no que se refere às provas aplicadas, ao conteúdo das mesmas, à avaliação, aos critérios de aprovação, ao horário
e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos, resguardada as condições especiais
previstas na legislação própria.
3.6. Os candidatos aprovados no Processo seletivo serão submetidos a exames médicos e complementares, que irão avaliar
a sua condição física e mental.
3.7. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas, estas serão preenchidas pelos demais candidatos com estrita
observância da ordem classificatória.
3.8. Caso a aplicação do percentual resultar em número fracionado, igual ou superior a 0,5% (meio ponto percentual), este
deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. O candidato deverá acessar o site www.acesseconcursossc.com.br onde terá acesso ao Edital e seus Anexos, à ficha
de inscrição e aos procedimentos necessários à efetivação da inscrição, que estará disponível no período de:
20/10/2021 a 18/11/2021.
4.1.1. Para os candidatos que ainda não possuem cadastro em nosso sistema, deverão clicar em inscrever-se, clicar em novo
cadastro, preencher os dados pessoais e criar senha. Para alterar senha o candidato pode “clicar em esqueci minha senha”,
onde o sistema abrirá um campo para redefinir a senha. Solicitações de alteração de senha através de e-mail ou WhatsApp,
somente serão realizadas se o candidato enviar cópia de documento oficial com foto.
4.1.1.1. Para realizar a inscrição o candidato deve acessar o site www.acesseconcursossc.com.br clicar na aba concursos,
selecionar o município que deseja participar e clicar em inscrever-se, fazer o login, selecionar o cargo, preencher as demais
informações, marcar o termo de “Declaro ter lido e aceito as normas constantes no edital de abertura do presente Certame”
e clicar em salvar. Após salvar a inscrição o candidato poderá gerar o boleto e o comprovante de inscrição, caso o candidato
não imprima o boleto no ato da inscrição, poderá a qualquer tempo, durante o período estipulado no cronograma do edital,
acessar o site e clicar em 2ª via do boleto para imprimi-lo.
4.1.2. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá certificar-se de que possui todas as condições e pré-requisitos para
inscrição.
4.2. O candidato deverá preencher integralmente o requerimento de inscrição e confirmá-lo via internet, imprimir e pagar
o boleto no valor da inscrição até a data limite constante no respectivo boleto.
4.2.1. O agendamento do pagamento e o respectivo demonstrativo não se constituem documentos comprobatórios do
pagamento da taxa de inscrição.
4.2.2. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra o
candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente.
4.2.3. Para evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor de inscrição somente
após tomar conhecimento de todos os requisitos e condições exigidos para assumir o cargo, bem como das regras constantes
neste edital acompanhando as publicações e suas possíveis alterações.
4.2.4. A inscrição só será aceita quando o Banco onde foi paga a taxa de inscrição confirmar o respectivo pagamento.
4.2.5. Não serão aceitas as inscrições pagas fora do prazo de vencimento ou com cheques sem provisão.
4.2.6. O candidato, após efetuar o pagamento da inscrição não poderá, sob qualquer pretexto, pleitear a devolução da
importância recolhida, uma vez que o valor da inscrição somente será restituído em caso de anulação plena do Processo
seletivo, neste caso o candidato será restituído do valor da inscrição após desconto da cobrança bancária.
4.2.6.1. Os boletos referentes as inscrições, que forem pagos após o vencimento, não serão reconhecidos e não serão
restituídos os valores, visto que o candidato tem ciência do prazo final para pagamento, indiferentemente da
instituição bancária aceitar o pagamento do boleto vencido.
4.2.6.2. As solicitações de cancelamento de inscrição devem ser realizadas antes de efetuar o pagamento, assim o candidato
deve realizar nova inscrição e gerar novo boleto, pois cada inscrição gera um boleto. Para solicitação de cancelamento de
inscrição após o pagamento da inscrição, o candidato deverá efetuar novo pagamento, mesmo que já tenha efetuado o
pagamento de outra inscrição. Não será restituído o valor de inscrição neste caso.
4.2.6.3. As solicitações de cancelamento devem ser realizadas, exclusivamente, através do e-mail
contato@acesseconcursossc.com.br ou WhatsApp 47-98420.7695, informando qual inscrição deseja cancelar, anexando
documento oficial com foto.
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4.2.7. Não será aceita inscrição com falta de documentos, via postal, por telex ou via fax, e-mail, extemporânea e/ou
condicional, ou ainda fora do prazo estabelecido.
4.3. O candidato deverá acompanhar este Edital, bem como a publicação da relação de candidatos inscritos (rol de inscritos)
para confirmar o processamento de sua inscrição; caso sua inscrição não tenha sido processada, o mesmo não poderá prestar
provas, podendo impetrar pedido de recurso, conforme determinado neste Edital.
4.4. A inscrição do candidato implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, bem como em eventuais
aditamentos, comunicações, instruções e convocações relativas ao certame, que passarão a fazer parte do instrumento
convocatório como se nele estivessem transcritos e das quais não poderá alegar desconhecimento.
4.4.1. Ao se inscrever o candidato concorda com o acesso por terceiros, por qualquer meio, dos seus dados de identificação,
títulos apresentados, resultados das avaliações a que for submetido e classificação no presente Processo seletivo.
4.4.2. Quaisquer dúvidas referentes a este Processo seletivo poderão ser sanadas através do e-mail
contato@acesseconcursossc.com.br ou no aplicativo WhatsApp 47-98420.7695 (SOMENTE MENSAGEM DE TEXTO).
Não serão prestadas informações sobre edital através de contato telefônico, apenas através de e-mail e WhatsApp para que
as informações fiquem registradas. Não será realizado atendimento físico na sede da empresa.
4.4.3. Para acompanhar sua inscrição, o candidato deve acessar a área do candidato e clicar em comprovante de inscrição,
após o banco reconhecer o pagamento, aparecerá a informação “Status Deferido”.
4.5. O Município de Santo Amaro da Imperatriz e a Empresa Acesse Concursos LTDA não se responsabilizarão por
solicitações de inscrição, via internet, não efetivadas por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação,
congestionamento de linhas de comunicação ou outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados ou a impressão
do documento relacionado neste Edital.
4.6. As informações prestadas no requerimento de inscrição são de total responsabilidade do candidato e, se falsas ou
inexatas, determinarão o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes mesmo que o candidato
tenha sido aprovado e/ou que o fato seja constatado posteriormente.
4.6.1. Caso o candidato informe algum dado incorreto, o mesmo deverá acessar a área do candidato, clicar em meus dados
e fazer a correção. No caso de alteração de nome, CPF, RG ou data de nascimento, o candidato deve enviar foto do RG ou
CNH (frente e verso) para o e-mail contato@aesseconcursossc.com.br ou para o WhatsApp 47-98420.7695 e solicitar a
alteração.
4.7. Os candidatos poderão realizar apenas 01 (uma) inscrição.
4.8. O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a realização das provas deverá solicitálo, no e-mail contato@acesseconcursossc.com.br no ato de inscrição, indicando claramente quais os recursos especiais
necessários (materiais, equipamentos. Ex: lupa, aparelho auditivo etc.) até o último dia de inscrição. O candidato deverá
levar cópia do e-mail da solicitação, bem como a cópia da resposta deferindo seu pedido no dia da prova.
4.8.1. As solicitações de condições especiais, bem como de recursos especiais, serão atendidas obedecendo a critérios de
viabilidade e de razoabilidade.
4.8.1.1. Caso o candidato não envie o pedido exigido no item anterior, não terá preparado o tratamento diferenciado para
realização de provas.
4.8.2. A candidata lactante que tiver necessidade de amamentar ou realizar extração do leite durante a realização das provas
deverá solicitar por escrito, até o último dia de inscrição, enviando e-mail para contato@acesseconcursossc.com.br onde
deve constar a solicitação e certidão de nascimento do bebê.
4.8.2.1. No dia de realização da prova, a candidata deverá levar um/a acompanhante, maior de 18 anos, que ficará em uma
sala reservada para essa finalidade e que será o/a responsável pela criança durante a ausência da mãe. Caso não haja
acompanhante, a criança não poderá permanecer no local de prova. Não haverá compensação do tempo de prova em relação
ao tempo gasto com a amamentação. A amamentação será concedida somente para bebês de até 06 meses de idade e a cada
duas horas, por até trinta minutos. O/A acompanhante deverá: apresentar documento de identificação, comparecer
juntamente com a candidata, no horário determinado em Edital, guardar todos os seus pertences em embalagem indicada
pela equipe de Coordenação Local e ser inspecionado pelo detector de metais. A bolsa com os pertences do bebê também
será inspecionada. No caso de Sala para Extração do Leite Materno, a candidata que necessitar fazer a extração do leite do
peito deverá apresentar atestado de amamentação. O armazenamento e a conservação são de responsabilidade exclusiva da
candidata.
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4.8.2.2. Não haverá compensação de tempo em favor de amamentação.

5. DO VALOR DA INSCRIÇÃO
PARA CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

R$ 40,00
R$ 50,00
R$ 60,00

DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
5.1. Para os candidatos que solicitarem isenção da taxa de inscrição por serem doadores de sangue e medula óssea ou
pessoa que integre a Associação de doadores e que contribua, comprovadamente para estimular de forma direta e indireta,
a doação:
5.1.1. Considera-se para enquadramento ao benefício previsto por esta Lei somente a doação de sangue promovida a órgão
oficial, ou a entidade credenciada pela União, pelo Estado ou por Município.
5.1.2. A comprovação da qualidade de doador de sangue será efetuada através da apresentação de documento expedido
pela entidade coletora. O documento previsto por este item deverá discriminar o número e a data em que foram realizadas
as doações, não podendo ser inferior a 03 (três) vezes anuais, considerando-se os 12 (doze) meses que antecederam a
abertura do presente edital.
5.1.3. A comprovação da pessoa que integre a Associação de doadores e que contribua, comprovadamente para estimular
de forma direta e indireta, a comprovação, será efetuada mediante documento específico firmado por entidade coletora
oficial ou credenciada, que deverá relacionar minuciosamente as atividades desenvolvidas pelo interessado.
5.1.4. Para a comprovação de doador de Medula Óssea, o candidato deverá ANEXAR comprovante de inscrição no
REDOME - Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, instalado no INCA - Instituto Nacional do Câncer.
5.2. O candidato deve ANEXAR a documentação dos itens acima no ato de inscrição, no campo destinado a anexar
documento, até 11/11/2021. Caso o candidato possua nome divergente entre o documento anexado e o nome na inscrição,
deve anexar juntamente, em PDF, anexo único, documento que comprove a alteração do nome. Documentos anexados e
divergentes do nome da inscrição não serão reconhecidos para o benefício da isenção.
5.2.1. A constatação de falsidade dos documentos exigidos, além das sanções penais cabíveis importará na exclusão da
inscrição do candidato neste Processo seletivo.
Os candidatos que tiverem sua isenção INDEFERIDA deverão ficar atentos ao prazo de pagamento do boleto, conforme o
cronograma do edital. É de inteira responsabilidade do candidato indeferido da isenção, acompanhar as publicações e
efetuar o pagamento no prazo estipulado no edital sob pena de ser indeferida sua inscrição no Processo Seletivo.

6. DAS PROVAS
6.1. DAS PROVAS, DAS NOTAS E DA CLASSIFICAÇÃO.
6.2. Os candidatos submeter-se-ão aos testes de que dispõe o programa das provas no item 7 deste Edital, que avaliarão as
aptidões e o desempenho na função que pretendem exercer.
6.3. Prova Objetiva (PO) de múltipla escolha, com quatro alternativas, sendo apenas 1 (uma) única alternativa correta, de
caráter eliminatório e classificatório, a ser aplicada para todos os candidatos.
6.3.1. Para todos os cargos, serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota mínima 3,0 (três) pontos na
nota da prova objetiva.
6.3.2. A prova objetiva terá pontuação de 0 (zero) a 10 (dez), utilizando-se 02 (duas) casas decimais após a vírgula, cuja
nota será obtida mediante ao cômputo de acertos, tendo em vista que cada questão valerá o disposto no item 7.2.2.
6.4. Prova Prática (PP) de caráter classificatório e eliminatória para todos os candidatos deferidos aos cargos de Motorista
e Operador de Maquinas e Equipamentos porém somente será computada a nota da prova prática para os candidatos
aprovados na prova objetiva, conforme o item 6.3.1 As normas para realização da prova prática estão no anexo IV.
6.4.1. O candidato que não comparecer na prova prática, será considerado ELIMINADO deste processo seletivo. Serão
eliminados também da prova prática, os candidatos que obtiverem nota inferior a 3,00 (três).
5

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 1829

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
6.5. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada destas provas.
6.6. Para os cargos de Motorista e Operador de Maquinas e Equipamentos a nota final será PO = 50% + PP = 50%,
onde a fórmula final será PO X 0,5 + PP X 0,5 = NF.
6.7. Para os demais cargos a Nota Final será: PO = 100%.
Entenda-se:
PO = Prova Objetiva
PP = Prova Prática
NF = Nota Final

7. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS E DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
7.1. A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2021. RECOMENDA-SE AOS
CANDIDATOS QUE COMPAREÇAM AO LOCAL DA PROVA OBJETIVA COM 30 MINUTOS DE
ANTECEDÊNCIA, MUNIDOS DE DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CANETA ESFEROGRÁFICA COM
TINTA AZUL OU PRETA E TUBO TRANSPARENTE.
7.1.1. Será vedado o acesso ao local da prova objetiva, para todos os candidatos que comparecerem sem o uso de
máscara, SENDO OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA NO LOCAL DA PROVA.
7.1.2. Caso haja novos surtos de Covid-19 ou novas restrições, a prova poderá ser adiada, sempre respeitando as
orientações dos órgãos de saúde.
7.1.3. As medidas de prevenção a fim de disciplinar a realização do Processo seletivo, conforme legislação vigente,
serão publicadas juntamente com o local da prova.
7.1.4. O LOCAL E HORÁRIO DA PROVA OBJETIVA E PRÁTICA SERÁ PUBLICADO JUNTAMENTE COM
A HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES.
7.1.4.1. Os candidatos devem reservar o período matutino e vespertino para realização da prova, pois poderá ser
realizada em dois períodos dependendo do número de candidatos inscritos.
7.2. Na realização da prova objetiva, o candidato deverá observar os seguintes aspectos, sob pena de desclassificação do
certame:
7.2.1. Comparecer no local da prova com antecedência mínima recomendada de 30 (trinta) minutos do início da mesma,
portando, obrigatoriamente, documento de identidade e caneta esferográfica com tinta azul marinho ou preta;
7.2.1.1. São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de
Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos
órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc.); passaporte brasileiro, certificado de reservista,
carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valham
como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei
Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997), podendo ser físico ou digital, na forma da lei.
7.2.1.2. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista
(modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais, CPF, ou qualquer outro documento sem valor de identidade,
bem como documentos ilegíveis ou não identificáveis.
7.2.1.3. Não será permitido a aglomeração, circulação de candidatos após adentrarem ao local de prova, sendo obrigatório
dirigir-se diretamente a sala destinada a realização da prova.
7.2.1.4. O candidato deverá permanecer em sala por um período mínimo de 30 minutos sob pena de desclassificação.
7.2.1.5. O tempo total de aplicação das provas objetivas incluem a entrega das provas e cartões resposta.
7.2.2. As provas objetivas terão 20 e 25 questões, distribuídas da forma abaixo:

PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
CONTEÚDO
LÍNGUA PORTUGUESA
CONHECIMENTOS GERAIS
MATEMÁTICA
LEGISLAÇÃO
TOTAL

QUANTIDADE
05
05
05
05
20

ORDEM
01 A 05
06 A 10
11 A 15
16 A 20

VALOR
0,50
0,50
0,50
0,50
10,00
6
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PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO E SUPERIOR
CONTEÚDO
LÍNGUA PORTUGUESA
CONHECIMENTOS GERAIS
MATEMÁTICA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LEGISLAÇÃO
TOTAL

QUANTIDADE
05
05
05
07
03
25

ORDEM
01 A 05
06 A 10
11 A 15
16 A 22
23 A 25

VALOR
0,30
0,30
0,30
0,55
0,55
10,00

7.2.2.1. Os programas das provas objetivas estão descritos no Anexo II do presente Edital.
7.2.3. Durante ou após a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de ser excluído do Processo seletivo:
7.2.3.1. A consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como o uso de lápis, borracha, máquinas de calcular,
relógios e aparelhos celulares, transmissores, receptores e ou ainda qualquer equipamento elétrico ou eletrônico ou o porte
de armamento, uso de medicamentos e óculos escuros (salvo por prescrição médica apresentada a um fiscal de sala antes
do início da prova), chapéus ou bonés ou qualquer outro tipo de cobertura, (salvo indumentárias religiosas. O uso destas
indumentárias só será permitido após a varrição feita por detector de metais);
7.2.3.2. Ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em casos especiais e na presença de fiscal;
7.2.3.3. Fumar, ingerir alimentos;
7.2.3.4. Os pertences do candidato, inclusive aparelhos eletrônicos (desligados) deverão ser depositados na sala de provas,
em local indicado pelo fiscal;
7.2.3.5. O uso de qualquer material, objeto ou equipamento não permitido no local da prova, corredores ou banheiros,
implicará na exclusão do candidato do Processo seletivo, sendo atribuída nota zero à prova objetiva.
7.2.3.6. Ter comportamento agressivo e descortês com qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas.
7.2.3.7. O candidato que tumultuar, interromper ou prejudicar de alguma forma a aplicação da prova será desclassificado
do Processo seletivo.
7.2.3.8. O candidato poderá, para atender às normas de segurança, ser filmado, fotografado e/ou submetido à revista pessoal
e/ou de seus pertences, à varredura eletrônica e/ou identificação datiloscópica.
7.2.3.9. Os candidatos que terminarem a prova não poderão utilizar os banheiros que são destinados ao uso dos
candidatos em prova, aconselha-se que antes de entregar a prova solicitem ao fiscal de sala o acompanhamento até
os sanitários.
7.2.3.10. Água só será permitida se estiver em embalagem transparente sem qualquer etiqueta ou rótulo;
7.2.4. Em hipótese alguma haverá segunda chamada após o horário de início da prova, nem a realização de prova fora do
horário e local marcado para todos os candidatos, sendo de responsabilidade do candidato comparecer ao local da(s)
prova(s) no horário definido;
7.2.4.1. A empresa Acesse Concursos e a Administração municipal não se responsabilizam por qualquer ônus ou intempérie
que impossibilite a chegada do candidato no local da prova mesmo que haja reaplicação de qualquer das provas.
7.2.5. Os envelopes contendo as provas e os cartões respostas, serão abertos na presença de 03 (três) candidatos, que
comprovarão os respectivos lacres, juntamente com o fiscal, o termo de abertura dos mesmos;
7.2.5.1. Está incluso no tempo de realização da prova, ou seja, o início da prova, as orientações, entrega de cartão resposta
e do caderno de questões.
7.2.6. O candidato receberá, para realizar a prova, um caderno de questões e um cartão-resposta para cada cargo inscrito,
sendo responsável pela conferência dos dados e pela verificação se o caderno de questões está completo, sem falhas de
impressão e se corresponde ao cargo para o qual se inscreveu.
7.2.6.1. O caderno de questões é o espaço no qual o candidato poderá desenvolver todas as técnicas para chegar à
resposta adequada, permitindo-se o rabisco e a rasura em qualquer folha, EXCETO no CARTÃO RESPOSTA.
7.2.7. A ocorrência de qualquer divergência deve ser comunicada imediatamente ao fiscal de sala;
7.2.8. Não serão substituídos os cartões por erro do candidato, tendo em vista sua codificação, nem atribuídos pontos às
questões não assinaladas, ou marcadas com mais de uma alternativa, emendas ou rasuras, a lápis ou com caneta
esferográfica de tinta com cor diversa das estabelecidas ou em desacordo com as instruções contidas no caderno de provas
e ou cartão resposta;
7.2.8.1. A correção das provas será feita por meio eletrônico - leitura ótica, sendo o CARTÃO-RESPOSTA o único
documento válido e utilizado para esta correção. Este deve ser preenchido com bastante atenção. O candidato é o único
responsável pela entrega do mesmo devidamente preenchido e assinado. A não entrega do cartão de respostas implicará a
automática eliminação do candidato do certame.
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7.2.8.2. Serão considerados sem efeito os cartões-respostas entregues sem a assinatura do candidato, sendo este considerado
eliminado do certame.
7.2.9. AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO ENTREGARÁ AO FISCAL DE SALA O CARTÃORESPOSTA DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ASSINADO.
7.2.9.1. Os candidatos poderão levar o caderno de prova.
7.2.9.2. O caderno de prova não será enviado por e-mail ou qualquer outra forma de envio, visto que o candidato
levará o caderno físico.
7.2.10. Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se imediatamente do local sob pena de desclassificação. O
candidato que não concluiu a prova não poderá comunicar-se com os candidatos que já a efetuaram;
7.2.11. No local da prova, os 03 (três) últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão o termo
de encerramento, juntamente com os fiscais.
7.2.12. No local da prova objetiva, bem como em demais provas aplicadas no certame, não será permitida a
permanência de familiares, ou de qualquer outra pessoa que não for candidato, fiscal ou membro da comissão, nas
dependências do local de aplicação da prova, inclusive candidatos que encerrarem a prova. Salvo condições
expressas no item 4.8.2 deste edital.
7.3. Na hipótese de ocorrer anulação de questões, as mesmas serão consideradas como respondidas corretamente por todos
os candidatos e em caso de alteração de gabarito, as provas de todos os candidatos serão corrigidas com as devidas
alterações;
7.3.1. Os envelopes contendo os cartões-respostas serão entregues, pelos fiscais, à Comissão de Executora do Processo
seletivo.
7.4. Ocorrendo empate na classificação final, dar-se-á preferência, pela ordem, ao candidato:
7.4.1. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completados até o último dia da inscrição neste Processo seletivo,
de acordo com o previsto no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 e alterações –
Estatuto do Idoso;
Para os demais candidatos será:
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO E SUPERIOR.
1º Que obtiver melhor nota na prova de Conhecimentos específicos;
2º Que obtiver melhor nota na prova de Língua Portuguesa;
3º Que obtiver melhor nota na prova de Legislação;
4º Que obtiver melhor nota na prova de matemática;
5º Que tiver maior idade.
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
1º Que obtiver melhor nota na prova de Língua Portuguesa;
2º Que obtiver melhor nota na prova de matemática;
3º Que obtiver melhor nota na prova de legislação;
4º Que tiver maior idade.
7.5. Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados os critérios acima, o desempate se dará através do sistema
de sorteio pela Loteria Federal, conforme segue:
7.5.1. Os candidatos empatados serão ordenados de acordo com seu número de inscrição, de forma crescente ou
decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da extração da loteria federal imediatamente anterior ao dia da
efetiva realização da prova objetiva, segundo os critérios a seguir:
a) Se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem será crescente;
b) Se a soma dos algarismos da loteria federal for ímpar, a ordem será decrescente.
7.6. O não comparecimento do candidato, na forma disposta no item 7.1, implicará sua desclassificação do Processo
seletivo.

8. DOS RECURSOS
8.1. Serão admitidos os seguintes recursos:
8.1.1. Da impugnação do presente Edital;
8.1.2. Do não deferimento do pedido de isenção;
8
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8.1.3. Do não deferimento do pedido de inscrição;
8.1.4. Da formulação das questões e da discordância com o gabarito da prova;
8.1.5. Da nota da prova objetiva;
8.1.6. Da nota da prova prática;
8.1.7. Da classificação Provisória.
8.2. A impugnação a este Edital poderá ser efetuada por qualquer cidadão, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após a sua
publicação, mediante requerimento PROTOCOLADO junto ao Departamento de Administração, no Município de Santo
Amaro da Imperatriz.
8.3. Os demais recursos deverão ser feitos exclusivamente através do sítio da empresa Acesse Concursos LTDA–
www.acesseconcursossc.com.br no campo RECURSOS, disposto na área referente a este Processo seletivo. Não serão
aceitos recursos via postal, via correio eletrônico, via fax ou fora do prazo preestabelecido.
8.4. Somente serão aceitos, analisados e julgados recursos fundamentados, com argumentação lógica e consistente, com
apresentação de bibliografia no caso de recurso contra questões, ou seja, obrigatoriamente deverá conter:
CONTESTAÇÃO, ARGUMENTAÇÃO E REFERÊNCIA.
8.4.1. Durante o prazo de recurso contra nota da prova objetiva, o candidato poderá acessar seu cartão resposta na
área restrita do candidato, na aba CARTÃO RESPOSTA, que estará disponível durante o prazo do referido
recurso. Sendo esta a única forma de acesso ao cartão resposta.
8.4.1.1. O cartão resposta não será enviado por e-mail ou qualquer outra forma de envio, visto que o candidato terá
acesso na forma descrita acima.
8.5. A Banca Examinadora da Entidade Executora do presente Processo seletivo constitui-se em última instância para
recurso administrativo, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

9. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
9.1. Para a investidura no cargo, o candidato aprovado deverá, obrigatoriamente, preencher os requisitos a seguir:
a) Nacionalidade brasileira, ou estrangeira, na forma da Lei.
b) Gozo dos direitos políticos.
c) Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.
d) Quitação com as obrigações militares e eleitorais.
e) Idade mínima de dezoito anos.
f) Ter aptidão física e mental, adequada ao exercício do cargo, mediante atestado fornecido por Junta Médica do Município,
mediante exame médico, que comprove aptidão necessária para o exercício do cargo, bem como a compatibilidade para os
casos de deficiência física, que deverá ser custeado pelo candidato.
g) Aprovação no presente processo seletivo.
9.1.1. Para fins de contratação serão exigidos dos candidatos fotocópia dos seguintes documentos:
a) Certidão de Casamento ou Nascimento;
b) Carteira de Identidade;
c) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
d) Título de Eleitor;
e) Certidão relativa à quitação eleitoral;
f) Certidão de negativa criminal estadual;
g) Carteira de Reservista ou equivalente (somente para os candidatos do sexo masculino);
h) Comprovante de escolaridade e da formação exigida para o cargo;
i) Certidão de Nascimento dos filhos;
j) Carteira de vacinação dos filhos menores de 14 anos;
k) Atestado de Frequência Escolar dos filhos;
l) PIS/PASEP (frente e verso);
m) Declaração de que não estará acumulando cargos públicos, na forma disposta nos incisos XVI e XVII do art. 37 da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e de que não recebe proventos de aposentadoria oriundos de cargo,
emprego ou exercício de função pública ou de regime próprio, nos termos do § 10 do art. 37 da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988;
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n) Em caso de acumulação legal de cargos, função, emprego ou percepção de proventos, na forma disposta nas alíneas “a”,
“b” e “c” do inciso XVI do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, informar o cargo, órgão ao
qual pertence e carga horária;
o) Uma foto 3x4;
p) Comprovante de endereço e telefone, atualizados;
q) Declaração de ter sofrido ou não, no exercício de função pública, processo disciplinar/penalidades disciplinares;
r) Dados cadastrais atualizados e sem divergência junto ao e-social, disponível para consulta em
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml s)
Outros requisitos justificados pelas atribuições no cargo e eu estabelecidos em Lei.
9.1.1.1. A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no item acima impedirá a admissão do
candidato e o mesmo será eliminado do Processo Seletivo.
9.2. Os candidatos que forem considerados inaptos quando da realização do exame médico pré-admissional, ou que não se
sujeitarem à realização do mesmo, serão eliminados do Processo Seletivo.
9.3. A admissão dos candidatos aprovados no Processo Seletivo dar-se-á conforme a Legislação vigente do Município de
Santo Amaro da Imperatriz/SC.
9.4. A classificação neste Processo Seletivo não assegura ao candidato o direito de contratação automática. A decisão de
contratação é de competência da Administração Municipal, respeitadas as necessidades do Município e o limite prudencial
de despesas.
9.4.1. A convocação dos candidatos classificados é de exclusiva competência e responsabilidade do Município e serão
regidas por editais próprios publicados na forma da lei.
9.4.2. O ato de convocação determinará prazo para apresentar a documentação necessária, exames de saúde e laudo médico.
9.5. A convocação do candidato poderá ocorrer por: telefone, e-mail, aplicativo de WhatsApp, ou ainda de forma
presencial. As formas de convocação poderão ser simultâneas, ou seja, todas as formas aplicadas de uma única vez. É
responsabilidade exclusiva do candidato manter atualizados os referidos endereço e número de telefone.

10. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. Este Processo Seletivo terá validade de 01 (um) ano, a contar de sua homologação final. Podendo ser prorrogado por
igual período, conforme necessidade da administração.
10.2 A aprovação no Processo Seletivo não assegura ao candidato a contratação imediata, mas apenas a expectativa de ser
contratado de acordo com as necessidades da Administração Municipal, respeitada a ordem de classificação.
10.3. Os candidatos que assumirem as vagas e desistirem da mesma, não serão mais chamados durante a validade deste
processo seletivo.
10.4. Os candidatos que não assumirem as vagas ofertadas na ordem de sua classificação serão reclassificados ao final da
lista de candidatos.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. A lista de inscritos, o gabarito da prova objetiva, a lista de classificados e decisões resultantes de recursos e demais
atos provenientes deste Edital de Processo Seletivo, serão publicados no quadro de publicações oficiais do Município de
Santo Amaro da Imperatriz e nos sítios www.acesseconcursossc.com.br e www.santoamaro.sc.gov.br
11.2 - A homologação do Processo Seletivo far-se-á em única lista, indicando à classificação dos candidatos concorrentes
as vagas de Pessoas Com Deficiência e as vagas de ampla concorrência, indicando a sua classificação na ordem ordinal,
respeitando o exposto no item 3.9 deste edital.
11.3. Itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, circunstâncias que serão
mencionadas em Editais devidamente publicados.
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11.4. Os casos omissos serão resolvidos pelas Comissões do Processo Seletivo, sendo a Comissão Executora competente
também para julgar, em decisão irrecorrível e soberana, quaisquer que sejam os recursos interpostos pelos candidatos, na
esfera administrativa.
11.5. Integram o presente Edital os seguintes Anexos:
11.5.1. Anexo I – Quadro de cargos, vagas, vencimentos, carga horária e habilitação mínima exigida;
11.5.2. Anexo II – Conteúdo Programático da Prova Objetiva;
11.5.3. Anexo III – Declaração para candidatos portadores de necessidades especiais;
11.5.4. Anexo IV – Normas para realização da prova prática;
11.5.5. Anexo V – Atribuições dos cargos.
Município de Santo Amaro da Imperatriz, 20 de outubro de 2021

RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal
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ANEXO I
QUADRO DE CARGOS, VAGAS, VENCIMENTOS, CARGA HORÁRIA E HABILITAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA.
CARGO
VAGAS
PROVA
CARGA
HABILITAÇÃO MÍNIMA
HORÁRIA
AC
PCD
Agente Comunitário de Saúde – Área 01 – Micro Área 01
CR
-Objetiva
40h
Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
Localidades: R. Rodovia BR 282, R. Pantanal, R. Dom Pedro II,
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
Serv. Valmor Muller, Serv. Ângelo José de Abreu, Serv. São
publicação deste Edital.
Sebastião
Agente Comunitário de Saúde – Área 01 – Micro Área 02
CR
-Objetiva
40h
Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
Localidade: R. Raulino Martins, R. Princesa Leopoldina, R.
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
Paulo Pedro Martins, R. Nossa Senhora da Rosa Mística até a
publicação deste Edital.
Gruta, R. Nossa Senhora Rosa Mística, Serv. João Manoel de
Abreu, Serv. Paulo Pedro Martins, Serv. Carlota Ana Costa, Serv.
Rogério José de Abreu, R. Francisco Hawerroth.
Agente Comunitário de Saúde – Área 01 – Micro Área 03
CR
-Objetiva
40h
Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
Localidade: R. Dom Pedro II n° 7879 ao 8537 (desde o morro das
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
três voltas até o trevo da divisa com Águas Mornas), Gerci
publicação deste Edital.
Quirino Porto n° 7530 ao 7732, Est. Geral da Vargem do Braço,
Serv. Ana Muller, Serv. Ataíde Muller, Serv. Adair José
Gonçalves.
Agente Comunitário de Saúde – Área 01 – Micro Área 04
CR
-Objetiva
40h
Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
Localidade: R. Princesa Leopoldina, R. Olíbio Vicente de
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
Medeiros, R. Matias Meinchein, Serv. entre Princesa Leopoldina
publicação deste Edital.
e Matias Meinchein.
Agente Comunitário de Saúde – Área 01 – Micro Área 05
CR
-Objetiva
40h
Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
Localidade: R. da Vargem Grande, Conto dos Medeiros (R.
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
Nossa Senhora De Fátima), Canto dos Steffens, Canto dos
publicação deste Edital.
Thiesen ( Águas mornas), Fazenda Bom Jesus (de cima e de
baixo).
Agente Comunitário de Saúde – Área 02 – Micro Área 01
CR
-Objetiva
40h
Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
Localidade: R. Francisco Turnes, R. dos Evangélicos, R. Valmir
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
Fonseca Pereira, R. Francisco Antônio dos Santos, R. Manoel
publicação deste Edital.
Clemente de Souza, Serv. Aquino Francisco Linhares, Rua Geral
Vila Santana, Serv. Leonardo Francisco do Carmo, Serv. Silva,
R. do Vasquinho.
Agente Comunitário de Saúde – Área 02 – Micro Área 02
CR
-Objetiva
40h
Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
Localidade: Rua São Sebastião, Rua João Joaquim Rachadel, R.
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
Francisco de Assis Rech, Serv. Maria Ana Martendal, Serv.
publicação deste Edital.
Martendal, R. Quinta dos Guimarães, Cond. Golden Garden,
Serv. Henrique Folster, Serv. Antônio Henrique Folster, R.
Longino Turnes, Serv. Guilherme Besen, Serv. Hugo Schwinden,
Serv. Djalma.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

ASSINADO DIGITALMENTE

12

R$ 1.550,00

R$ 1.550,00

R$ 1.550,00

R$ 1.550,00

R$ 1.550,00

R$ 1.550,00

R$ 1.550,00

VENCIMENTO

21/10/2021 (Quinta-feira)
DOM/SC - Edição N° 3657
Página 1835

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Agente Comunitário de Saúde – Área 02 – Micro Área 03
Localidade: Serv. Fredolino Passig, R. Arthur Frederico
Shwinden, R. Alfredo Passig, R. São Sebastião, R. Elizaldo
Bruguemann, Serv. Adelino da Silva, Rua Francisco Turnes,
Serv. Moacir Antônio de Abreu, Serv. Das Laranjeiras, Rua
Bernardino Rachadel.
Agente Comunitário de Saúde – Área 02 – Micro Área 04
Localidade: R. São Sebastião, R. Francisco de Assis Rech, R.
Pedro Jacó Rech, R. José Jacinto Machado.
Agente Comunitário de Saúde – Área 02 – Micro Área 05
Localidade: R. Braço São João, R. Vila Santana, R. Mauricia
Tavares, Serv. Da Amizade.
Agente Comunitário de Saúde – Área 03 – Micro Área 01
Localidade: Rua Cide José Campos, Rua Antônio Francisco da
Silva , Servidão Leogidio Eger, Servidão Delta Maria
Ferreira, Servidão Soldado PM Marcelo Kreuch.
Agente Comunitário de Saúde – Área 03 – Micro Área 02
Localidade: Servidão Erondino Maurício, Rua Manoel Emílio
Campos, Rua Nossa Senhora Aparecida, Rua Antônio Rodolfo
Fabricio, Rua Bernardo Hemsing, Servidão Jose Freitas,
Servidão Jose Valdeci Ventura, Rua 363, Servidão Laudelino
João Schurhaus, Servidão Maria Campos Soares.
Agente Comunitário de Saúde – Área 03 – Micro Área 03
Localidade: Rua Carlos Sell, Servidão Valmor Lino Steimbach,
Servidão José Fermino Cardoso, Servidão Adeli Berto da Silva,
Servidão José Vilmar da Silva, Rua São Pedro, Servidão Hilda
Luckmann Scheidt.
Agente Comunitário de Saúde – Área 03 – Micro Área 04
Localidade: Rua Antonio Rodolfo Fabricio, Rua Gustavo João de
Farias, Rua Manoel Emílio Campos, Rua Maria Soedi Coelho,
Rua São Jorge, Rua Avelino Soares I, II e III, Rua Batista
Rachadel, Servidão Pedro Steffens
Agente Comunitário de Saúde – Área 03 – Micro Área 05
Localidade: Frei Benedito, Roberto Pedro Turnes, Pedro Turnes
Junior, Leovigildo João Vicente.
Agente Comunitário de Saúde – Área 04 – Micro Área 01
Localidade: Santo Anjo, Norberto Schmitz, Carlos Magno
Maciel, Isidoria da Silva Maciel, Fazenda Colibri, Presidente
Castelo Branco (depois do viaduto BR-282), Amaro José
Ventura, Cristina Lohn dos Santos, Maurilia Lohn da Silva, José
Ferreira dos Santos, Nilton Henrique Santana.
--

----

--

--

--

---

CR

CR
CR
CR

CR

CR

CR

CR
CR
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Objetiva

Objetiva

Objetiva

Objetiva

Objetiva

Objetiva

Objetiva

Objetiva

Objetiva

40h

40h

40h

40h

40h

40h

40h

40h

40h

Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.
Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.

Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.

Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.

Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.

Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.
Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.
Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.

Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.
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Agente Comunitário de Saúde – Área 04 – Micro Área 02
Localidade: Santa Cruz, José Henrique Silva, Francisca Jesus
Farias, Marcelino Antônio dos Santos, Antonio Fermino dos
Santos, Zacarias da Silveira.
Agente Comunitário de Saúde – Área 04 – Micro Área 03
Localidade: Geral Morro do Gato, Geral do Pagará, Geral da
Cova da Onça (Pagará), Canto dos Cunha.
Agente Comunitário de Saúde – Área 04 – Micro Área 04
Localidade: Geral do Pagará, Geral Pagará Grande I, Geral
Pagará Grande II, Araçatuba.
Agente Comunitário de Saúde – Área 04 – Micro Área 05
Localidade: Geral Nossa Senhora de Lourdes, Pedro Jordão
Cardoso, Maria Lídia Cardoso, João Peligrini Júnior, Dorvalina
Ceolin Alves, Paulo Cesar Laurentino, Francisco José da Silva.
Agente Comunitário de Saúde – Área 05 – Micro Área 01
Localidade: Rua Pedro Mansur Elias, Rua Zari José De Farias,
Rua Santana, Rua Albertina Schimitz Becker, Rua Vereador
Vidal Procópio Lohn, Rua Vanda Maria Derner, Rua Felicio
Elias, Rua Professor Silveira De Matos.
Agente Comunitário de Saúde – Área 05 – Micro Área 02
Localidade: Geral da Varginha, canto dos Espíndolas, cova da
onça, servidão Lohn, canto dos Stein, morro dos prim, morro
Santo Antônio, morro dos Petri.
Agente Comunitário de Saúde – Área 05 – Micro Área 03
Localidade: Rua Prefeito José Kherig, Rua Clemente Thiago
Diniz, Rua Doraci Galotti Kherig, Rua Vereador Augusto
Bruggemann, Rua Frei Fidêncio Feldmann, Rua Mansur Elias,
Rua Anadir Melquiades Derner, Rua Osvaldo Monn.
Agente Comunitário de Saúde – Área 05 – Micro Área 04
Localidade: Rua Santo Antônio, Servidão Gaspar Nicolau de
Abreu, Rua Adolfo Derner, Servidão Francisco Assis Dos Santos,
Rua Das Bromélias, Rua Jardins Da Babilônia, Rua Gregório
Trierweiller, Rua Soldado José Kraus, Rua Frei Dalvino
Munaretto, Rua Jornalista Alíriobossle, Rua Matias Manoel Da
Cunha, Rua Milton João Ferreira, Rua Antônio Venâncio
Mendes, Rua Alto Da Colina, Rua Dorotéia Ferreira Da Cunha.
Agente Comunitário de Saúde – Área 05 – Micro Área 05
Localidade: Rua Carlos Becker, Rua Professor João Sávio
Broering, Rua Professor Silveira De Matos, Rua Maria Das Dores
Elias, Rua Newton Jacob Broering, Servidão Pedro José Da Rosa,
Rua Walter Frederico Broering, Rua João Jacinto Lohn, Servidão
Bertino Becker.
--

----

--

--

--

--

--
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CR
CR
CR

CR

CR

CR

CR

CR
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Objetiva

Objetiva

Objetiva

Objetiva

Objetiva

Objetiva

Objetiva

Objetiva

Objetiva

40h

40h

40h

40h

40h

40h

40h

40h

40h

Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.

Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.

Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.

Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.

Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.

Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.
Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.
Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.

Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.
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Agente Comunitário de Saúde – Área 05 – Micro Área 06
Localidade: Rua Luiz Meurer, Rua Procópio Lohn, Taquara, Rua
José Amaro Da Rosa.
Agente Comunitário de Saúde – Área 05 – Micro Área 07
Localidade: Rua João Augusto Mohr, Rua Mansur Elias, Rua
Mansur Elias (Br 282), Servidão Evaristo Pitz, Rua Celso
Backes, Rua Maria Josefa Dos Santos, Rua Procópio Lohn, Rua
Procópio Lohn (Depois Da Unilar), Rua Procópio Lohn (Inicio),
Servidão Domingos Ferreira Dos Santos, Servidão João De
Medeiros, Servidão São Roque.
Agente Comunitário de Saúde – Área 06 – Micro Área 01
Localidade: Prefeito Orlando Becker, Rua: Candida Rita da
cunha, Rua: major soares do nascimento, Rua: natividade, Rua:
natividade, Rua: prefeito Orlando Becker, Rua: são Francisco,
Paraguai, Rua: Paraguai, Rua: São Francisco.
Agente Comunitário de Saúde – Área 06 – Micro Área 02
Localidade: BR 282, Francisco Leal da Cunha, Rua Geral Sítio
de Dentro, Rua Jovino Agostinho da Cunha, Rua Major Soares
do Nascimento, Servidão José Adão de Souza, Servidão
Laudelino Manoel Fraga, Servidão Quatro Vizinhos.
Agente Comunitário de Saúde – Área 06 – Micro Área 03
Localidade: 29 De Outubro, Bertolino João De Melo, Br 282,
Candida Rita Da Cunha, Cecilia Scharf Becker, Francisco Leal
Da Cunha, Julio Jacob Broering, Leopoldo Norberto Coelho, Rua
29 De Outubro, Servidão Mara Regina Coelho.
Agente Comunitário de Saúde – Área 06 – Micro Área 04
Localidade: 29 De Outubro, Julio Jacob Broering, Servidão
Minervina Derner, Leopoldo Pedro Abreu, Servidão Alcidio João
Da Silva, Servidão Antônio Domingues Luiz, Servidão Cecília
Besen, Servidão Judite Adelina Schurhaus.
Agente Comunitário de Saúde – Área 06 – Micro Área 05
Localidade: Rua das Palmeiras, Rua do Ypê, Rua natividade, Rua
Presidente Coutinho, Rua saint Germain, Rua verônica putz
Bruggemann.
Agente Comunitário de Saúde – Área 07 – Micro Área 01
Localidade: Daniel Costa, Bela Vista, Domingos Amâncio
Vieira, Maxiliano Vieira, São Jorge.
Agente Comunitário de Saúde – Área 07 – Micro Área 02
Localidade: João Marcolino Costa, Prefeito José Kehring, Major
Joaquim A. Campos, Olíbio Hann, Padre Isídoro Duarte Silva,
João Voges, Joaquim Agostinho Eller, Gasper Abreu, Bertolino
Duarte, Zila Silva Bosle, Emílio Kloppel, Senhor dos Passos,
---

--

--

--

--

--

---
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Objetiva

Objetiva

Objetiva

Objetiva

Objetiva

Objetiva

Objetiva

Objetiva

Objetiva

40h

40h

40h

40h

40h

40h

40h

40h

40h

Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.
Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.

Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.

Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.

Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.

Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.

Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.

Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.
Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.
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R$ 1.550,00
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R$ 1.550,00

R$ 1.550,00

R$ 1.550,00

R$ 1.550,00
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R$ 1.550,00
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Escrivão Alfredo Porto, Tereza Cristina, Padre Isidoro Duarte
Silva.
Agente Comunitário de Saúde – Área 07 – Micro Área 03
Localidade: Vicente Silveira, Madalena Farias, José Manoel
Camilo de Farias.
Agente Comunitário de Saúde – Área 07 – Micro Área 04
Localidade: Alcebiades E. do Nascimento, Vereador Gerci
Querino Porto, Major Joaquim A. Campos, Vicente Silveira,
Trajano Francisco da Silva, Pedro Simão da Cruz.
Agente Comunitário de Saúde – Área 07 – Micro Área 05
Localidade: Frei Fidêncio Feldmann, Irmã Baltazar, Leopoldo
João Meurer, Dulfe Venâncio da Silva, 7 de Setembro, Celestino
José Duarte, 10 de Julho, Frei Jacob Roefflers.
Agente Comunitário de Saúde – Área 07 – Micro Área 06
Localidade: Ondina Maria de Matos, Rainoldo Muller, São João
(do outro lado da 282 e pequena parte do lado do centro).
Agente Comunitário de Saúde – Área 08 – Micro Área 01
Localidade: João Jacinto Machado, Augusto Pedro Schimitt,
Águias Delta, Serv. Cristina Gerent Schimitt, Servidão Pedro
Guesser, Serv. Jacob José Ventura.
Agente Comunitário de Saúde – Área 08 – Micro Área 02
Localidade: João Jacinto machado, João Voges, Antônio
Germano Schurhaus, Hemilia kloppel, Jose Lino schurhaus, Frei
Benedito, Domingos Francisco de Campos, Anelio Silva, Dodo
schurhaus, Bertolino Duarte, Dona mica.
Agente Comunitário de Saúde – Área 08 – Micro Área 03
Localidade: João Jacinto Machado, Anélio Silva, Francisca A. de
Araújo, Maria Ana Machado, Zulma Becker.
Agente Comunitário de Saúde – Área 08 – Micro Área 04
Localidade: Servidão Olendina, Servidão Bertolina, Lavino
Ventura, Servidão Imaculada Conceição, Reginaldo Farias,
Geraldinho João Ventura, Rua das Palmeiras, Mauri Josino de
Campos, Antônio Amaro da Silva.
Agente Comunitário de Saúde – Área 08 – Micro Área 05
Localidade: São Sebastião, Nossa senhora das dores, Servidão
Aurélio Ferreira, Servidão Nelsinho Fagundes, João Kraus,
Avanir Coelho, Hercílio Ferreira, Servidão Borges.
Agente Comunitário de Saúde – Área 08 – Micro Área 06
Localidade: Nossa senhora das Dores, Paulo César Kloppel,
Servidão Combatá, Ludgero Teixeira, Laura Ferreira Teixeira,
Maria Célia Bitencourt.
---

--

---

--

---

--

--
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Objetiva

Objetiva

Objetiva

Objetiva

Objetiva

Objetiva

Objetiva

Objetiva

Objetiva

Objetiva

40h

40h

40h

40h

40h

40h

40h

40h

40h

40h

Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.

Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.

Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.
Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.

Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.

Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.
Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.

Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.

Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.
Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.
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R$ 1.550,00
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Motorista Categoria B

Motorista - Categoria "D" (Secretaria de Educação)

Agente Comunitário de Saúde – Área 09 – Micro Área 01
Localidade: Rua Pedro Neri Schwinden, Rua José João da Silva,
Rua Fraga Grah, Rua Osni Sarda Caetano, Rua Osvaldo de
Souza, Rua Carlos Manoel Schwinden, Rua Francisco Soarez de
Oliveira, Rua Ceci Abdala, Rua João Moisés Santana.
Agente Comunitário de Saúde – Área 09 – Micro Área 02
Localidade: Rua Presidente castelo branco (Posto Ipiranga até
viaduto BR 282), Rua Intendente Leopoldo Broering, Rua
Servidão das Orquídeas.
Agente Comunitário de Saúde – Área 09 – Micro Área 03
Localidade: Rua Presidente castelo branco (posto Ipiranga até
viaduto BR 282), - Apenas condomínio Palmas.
Agente Comunitário de Saúde – Área 09 – Micro Área 04
Localidade: Rua Intendente Leopoldo Broering, Rua Jaime
Estefano Becker, Rua Nilson Estefano Becker, Rua Estefano
Gonzaga Becker, Rua Rua Vilmar Henrique Becker, Rua Maria
Turnes Becker.
Agente Comunitário de Saúde – Área 09 – Micro Área 05
Localidade: Rua Intendente Leopoldo Broering, Rua Pedro
Becker, Rua Augusto Becker, Rua Frederico Ramlow, Rua
Natividade (UBS Marchia Becker até Rua Pedro Kloppel / Paulo
Becker), Rua Paulo Becker, Rua Vicente Silva, Rua Pedro
Kloppel, Serv. José Coelho Junior, Rua Valcir José Goulart .
Assistente Administrativo
Assistente Social
Assistente Social – CAPS
Auxiliar Administrativo – CEO
Auxiliar de Serviços Gerais
Enfermeiro – CAPS
Enfermeiro – ESF
Farmacêutico
Farmacêutico – NASF
Médico Ginecologista – NASF
Médico Pediatra – NASF
Médico Psiquiatra
---

--

--------------
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Objetiva
Objetiva
Objetiva
Objetiva
Objetiva
Objetiva
Objetiva
Objetiva
Objetiva
Objetiva
Objetiva
Objetiva
Objetiva
e
Prática
Objetiva
e
Prática

Objetiva

Objetiva

Objetiva

Objetiva

Objetiva

30h

30h

30h
20h
40h
40h
30h
40h
40h
20h
20h
20h
20h
20h

40h

40h

40h

40h

40h

Ensino médio completo.
Ensino superior completo e registro no órgão competente.
Ensino superior completo e registro no órgão competente.
Ensino médio completo.
Ensino fundamental incompleto.
Ensino superior completo e registro no órgão competente.
Ensino superior completo e registro no órgão competente.
Ensino superior completo e registro no órgão competente.
Ensino superior completo e registro no órgão competente.
Ensino superior completo e registro no órgão competente.
Ensino superior completo e registro no órgão competente.
Ensino superior completo e registro no órgão competente.
Ensino fundamental incompleto, carteira nacional de habilitação
– CNH categoria "D” e Curso para Condutores de Veículos de
Transporte Escolar.
Ensino fundamental incompleto, carteira nacional de habilitação
– CNH categoria "B”

Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.

Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.
Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.

Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.

Ensino Médio Completo, Curso Introdutório de Formação Inicial
(com aproveitamento) e residir na área de atuação desde a
publicação deste Edital.

17

R$ 1.127,64

R$ 1.238,47
R$ 1.566,49
R$ 3.132,90
R$ 1.110,00
R$ 1.110,00
R$ 3.132,90
R$ 3.832,37 (*)
R$ 1.566,49
R$ 1.535,77
R$ 7.041,73
R$ 7.041,73
R$ 7.041,73
R$ 1.127,64

R$ 1.550,00

R$ 1.550,00

R$ 1.550,00

R$ 1.550,00

R$ 1.550,00
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01
01
CR
01
01
CR
01
CR
CR

Odontólogo com aperfeiçoamento em Periodontia

Psicólogo
Psicólogo – CAPS
Psiquiatra – CAPS
Técnico de Enfermagem – ESF

Técnico em saúde Bucal – CEO

Técnico Saúde Bucal

Operador de Maquinas e Equipamentos
Objetiva
e
Pratica

Objetiva

Objetiva

Objetiva
Objetiva
Objetiva
Objetiva

Objetiva

Objetiva

Objetiva

Objetiva
e
Prática
Objetiva
Objetiva

30h

40h

40h

20h
40h
20h
40h

20h

20h

20h

20h
20h

30h

Ensino superior completo na área, curso de aperfeiçoamento na
área e registro no conselho de classe da categoria.
Ensino superior completo na área, curso de aperfeiçoamento na
área e registro no conselho de classe da categoria.
Ensino superior completo na área, curso de aperfeiçoamento na
área e registro no conselho de classe da categoria.
Ensino superior completo e registro no órgão competente.
Ensino superior completo e registro no órgão competente.
Ensino superior completo e registro no órgão competente.
Ensino médio completo, curso técnico na área e registro no
conselho de classe da categoria.
Ensino médio completo, curso técnico na área e registro no
conselho de classe da categoria.
Ensino médio completo, curso técnico na área e registro no
conselho de classe da categoria.
Ensino fundamental incompleto, carteira nacional de habilitação
– CNH categoria "C”.

Ensino superior completo e registro no órgão competente.
Ensino superior completo e registro no órgão competente.

Ensino fundamental incompleto, carteira nacional de habilitação
– CNH categoria "D”

R$ 1.127,64

R$ 1.110,00

R$ 1.110,00

R$ 1.566,49
R$ 3.132,90
R$ 7.041,73
R$ 2.272,76 (*)

R$ 3.227,48

R$ 3.227,48

R$ 3.227,48

R$ 1.566,49
R$ 3.227,48

R$ 1.127,64

CR = Cadastro Reserva
AC = Ampla Concorrência
PCD = Pessoa Com Deficiência

18

(*) A remuneração inicial para este cargo compreende o vencimento base do quadro, acrescido de compensação financeira do respectivo cargo e adicional pelo exercício de atividades insalubres.
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-----

--

--
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--

---

CR
01

Nutricionista
Odontólogo Cirurgião dentista para atendimentos de
pacientes com NE – CEO
Odontólogo com aperfeiçoamento em Cirurgia oral menor –
CEO
Odontólogo com aperfeiçoamento em Endodontia – CEO

--

CR

Motorista Categoria D
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ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONTEÚDO AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
LÍNGUA PORTUGUESA:
Classificação do sujeito – Ortografia, acentuação e pontuação – Classes Gramaticais – Formação de Palavras, Sinônimos
e Antônimos, Interpretação de texto.
MATEMÁTICA:
Adição, Subtração, Divisão, Multiplicação, juros simples, problemas envolvendo Adição, Subtração, Divisão,
Multiplicação, Área, Volume, Capacidade Volumétrica.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades do Brasil, de Santa Catarina e de Santo Amaro da Imperatriz. Aspectos econômicos, históricos, políticos e
sociais do Brasil, de Santa Catarina e de Santo Amaro da Imperatriz.
LEGISLAÇÃO:
Lei Orgânica do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estatuto dos Servidores Públicos de Santo Amaro da
Imperatriz.
CONTEÚDO COMUM PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO E SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA:
As palavras de relação – Estrutura do período, da oração e da frase – Concordância nominal e verbal – Regência nominal
e verbal – Colocação pronominal – Ortografia, acentuação e pontuação. Sintaxe – Morfologia – Classes de Palavras –
Manual de Redação da Presidência da República.
MATEMÁTICA:
Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão; Sistemas de Medidas: comprimento, área, volume, capacidade volumétrica,
massa, ângulo e tempo; Regra de Três (simples, composta), razões e proporções; Matemática Financeira: Juros simples
e compostos.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades do Brasil, de Santa Catarina e de Santo Amaro da Imperatriz. Aspectos econômicos, históricos, políticos e
sociais do Brasil, de Santa Catarina e de Santo Amaro da Imperatriz.
LEGISLAÇÃO:
Lei Orgânica do Município de Santo Amaro da Imperatriz. Estatuto dos servidores público do Município de Santo
Amaro da Imperatriz/SC.
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS POR CARGO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, Suas diretrizes. Política Nacional de Promoção de Saúde Leis (8.080/90
e 8.142/90); Normas e Portarias atuais; Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96) - (NOAS/2001) e NOAS-SUS de
2002. Cadernos de Atenção Básica (nº 34, 35, 36, 37 e 40). Lei 11.350/06.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Administração Pública. Princípios e Poderes da Administração Pública. Atos Administrativos. Processo e procedimento
administrativo. Licitações. Contratos Administrativos. Serviços Públicos. Servidores Públicos; Generalidades
Administrativas e Contábeis. Conhecimentos Básicos sobre Licitações, considerar lei vigentes. Correspondência
Oficial. Conhecimento de arquivo, redação administrativa, carta comercial, requerimento, circular, memorando, ofícios,
telegrama. Correio eletrônico. Conhecimento das rotinas de expedição de correspondência. Manual de Redação da
Presidência da República disponível em http://www4.planalto.gov.br/legislacao. Noções gerais de relações humanas.
Conhecimentos gerais das rotinas administrativas. Política de Recursos Humanos; Noções de Gestão Pública; - Lei de
Responsabilidade Fiscal; Planejamento Estratégico.
19
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ASSISTENTE SOCIAL
Questão Social. Movimentos sociais. Terceiro Setor. Controle Social. As dimensões ético-políticas, técnico-operativas
e teórico-metodológicas do Serviço Social. Lei nº. 8.742/1993. Lei Orgânica da Assistência Social e suas alterações.
Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004. Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS 2005. Resolução CNAS nº. 109/2009 –Lei
Maria da Penha. Lei nº. 8.212/1991 – Lei Orgânica da Seguridade Social: Títulos I, II e III. Cadastro Único - Decreto
nº 6.135/07. NOB RH SUAS/2006. Lei nº 12010/09 - nova lei da adoção. Princípios e diretrizes do SUS; Humanização
em serviços de saúde; Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF; CREAS/SUAS Centro de Atenção Psicossocial –
CAPS; Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais; Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96) e
(NOAS/2001).
ASSISTENTE SOCIAL – CAPS
Questão Social. Movimentos sociais. Terceiro Setor. Controle Social. As dimensões ético-políticas, técnico-operativas
e teórico-metodológicas do Serviço Social. Lei nº. 8.742/1993. Lei Orgânica da Assistência Social e suas alterações.
Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004. Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS 2005. Resolução CNAS nº. 109/2009 –Lei
Maria da Penha. Lei nº. 8.212/1991 – Lei Orgânica da Seguridade Social: Títulos I, II e III. Cadastro Único - Decreto
nº 6.135/07. NOB RH SUAS/2006. Lei nº 12010/09 - nova lei da adoção. Princípios e diretrizes do SUS; Humanização
em serviços de saúde; Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF; CREAS/SUAS Centro de Atenção Psicossocial –
CAPS; Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais; Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96) e
(NOAS/2001).
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – CEO
Administração Pública. Princípios e Poderes da Administração Pública. Atos Administrativos. Processo e procedimento
administrativo. Licitações. Contratos Administrativos. Serviços Públicos. Servidores Públicos; Generalidades
Administrativas e Contábeis. Conhecimentos Básicos sobre Licitações, considerar lei vigentes. Correspondência
Oficial. Conhecimento de arquivo, redação administrativa, carta comercial, requerimento, circular, memorando, ofícios,
telegrama. Correio eletrônico. Conhecimento das rotinas de expedição de correspondência. Manual de Redação da
Presidência da República disponível em http://www4.planalto.gov.br/legislacao. Noções gerais de relações humanas.
Conhecimentos gerais das rotinas administrativas. Política de Recursos Humanos; Noções de Gestão Pública; - Lei de
Responsabilidade Fiscal; Planejamento Estratégico.
ENFERMEIRO – CAPS
Programa Nacional de Imunização: Tipos de vacinas, Composição, conservação‐rede de frio, indicação e
contraindicação, prazo de validade após abertura do frasco, doses e vias de administração), Planejamento, Organização
e operacionalização de Campanhas, bloqueios e intensificações de vacinas. Administração e Gerência de Serviços de
Saúde e de Enfermagem em Saúde Coletiva: Administração de medicação; esterilização de material; Consulta de
enfermagem; procedimentos de enfermagem. Assistência Integral à Saúde da Criança: avaliação do crescimento e
desenvolvimento, aleitamento materno, alimentação básica infantil, desnutrição, Controle de Doenças Diarreicas,
infecções respiratórias agudas. Assistência integral à Saúde do Adolescente. Assistência Integral à Saúde da Mulher:
Programa Nacional de Prevenção do Câncer de Mama Cérvico-Uterino. Assistência Integral à Saúde do Adulto e do
Idoso: Assistência aos portadores de doenças Crônico Degenerativas Programa Nacional de atenção ao Diabético e ao
Hipertenso. Assistência Integral à Saúde do Trabalhador: Legislação, Patologias. Assistência Integral à Saúde do
Portador de Sofrimento Mental. Noções básicas de psicopatologia e psicofarmacologia. Assistência Integral à Saúde do
Portador de Doenças Transmissíveis: Programa de prevenção e Assistência em Doenças Sexualmente Transmissíveis ‐
DST; AIDS. Epidemiologia: Indicadores de saúde; Legislação; patologias; Programa Nacional de Controle da
Tuberculose e Programa Nacional de Controle da Hanseníase. Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, Suas
diretrizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais; Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96) e
(NOAS/2001).
ENFERMEIRO – ESF
Programa Nacional de Imunização: Tipos de vacinas, Composição, conservação‐rede de frio, indicação e
contraindicação, prazo de validade após abertura do frasco, doses e vias de administração), Planejamento, Organização
e operacionalização de Campanhas, bloqueios e intensificações de vacinas. Administração e Gerência de Serviços de
Saúde e de Enfermagem em Saúde Coletiva: Administração de medicação; esterilização de material; Consulta de
enfermagem; procedimentos de enfermagem. Assistência Integral à Saúde da Criança: avaliação do crescimento e
desenvolvimento, aleitamento materno, alimentação básica infantil, desnutrição, Controle de Doenças Diarreicas,
infecções respiratórias agudas. Assistência integral à Saúde do Adolescente. Assistência Integral à Saúde da Mulher:
Programa Nacional de Prevenção do Câncer de Mama Cérvico-Uterino. Assistência Integral à Saúde do Adulto e do
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Idoso: Assistência aos portadores de doenças Crônico Degenerativas Programa Nacional de atenção ao Diabético e ao
Hipertenso. Assistência Integral à Saúde do Trabalhador: Legislação, Patologias. Assistência Integral à Saúde do
Portador de Sofrimento Mental. Noções básicas de psicopatologia e psicofarmacologia. Assistência Integral à Saúde do
Portador de Doenças Transmissíveis: Programa de prevenção e Assistência em Doenças Sexualmente Transmissíveis ‐
DST; AIDS. Epidemiologia: Indicadores de saúde; Legislação; patologias; Programa Nacional de Controle da
Tuberculose e Programa Nacional de Controle da Hanseníase. Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, Suas
diretrizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais; Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96) e
(NOAS/2001).
FARMACÊUTICO
Conhecimento dos fundamentos do SUS. Conhecimento de Psicopatologia. Conhecimento sobre redução de danos e
política nacional. Conhecimento dos preceitos que pautam a Reforma Psiquiátrica. Política de Saúde Mental - Lei
Federal nº 10.216/01. Farmácia: Dispensação, receituário e manipulação de medicamentos alopáticos e fitoterápicos,
controle sanitário e vigilância sanitária. Legislação pertinente desses itens. Medicamento: Princípios gerais de
farmacologia, formas farmacêuticas, alimentação parenteral. Genéricos. Incompatibilidades farmacêuticas. Indicações.
Efeitos adversos. Legislação pertinente desses itens. Medicamento: Tratamento medicamentoso da inflamação.
Medicamentos que afetam os cargos renal, cardiovascular e gastrintestinal. Quimioterapia das infecções parasitárias e
microbianas. Controle de qualidade na manipulação de medicamentos alopáticos e fitoterápicos. Epidemiologia e saúde
pública: Indicadores de saúde. Desenhos de estudos epidemiológicos, medidas de associação e de impacto potencial.
Fontes de erros em estudos epidemiológicos. Vigilância epidemiológica: investigação de epidemias. Avaliação de
programas de saúde pública; avaliação de programas de rastreamento. Doenças infectocontagiosas: DST, esquema de
vacinações, imunologia, profilaxia. Ética profissional. Política de Saúde Mental - Lei Federal nº 10.216/01. Sistema
Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica do Sistema Único de
Saúde - NOB-SUS de 1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002. Política Nacional
de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão; Política Nacional de Atenção Básica Portaria nº
2.436, de 21 de setembro de 2017, estabelece a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito
do SUS; Sistema de Planejamento do SUS; Política Nacional de Promoção de Saúde; Portaria n 336 de 19 de fevereiro
de 2002; Portaria nº 3.088 MS/GM, de 23/12/2011.
FARMACÊUTICO – NASF
Conhecimento dos fundamentos do SUS. Conhecimento de Psicopatologia. Conhecimento sobre redução de danos e
política nacional. Conhecimento dos preceitos que pautam a Reforma Psiquiátrica. Política de Saúde Mental - Lei
Federal nº 10.216/01. Farmácia: Dispensação, receituário e manipulação de medicamentos alopáticos e fitoterápicos,
controle sanitário e vigilância sanitária. Legislação pertinente desses itens. Medicamento: Princípios gerais de
farmacologia, formas farmacêuticas, alimentação parenteral. Genéricos. Incompatibilidades farmacêuticas. Indicações.
Efeitos adversos. Legislação pertinente desses itens. Medicamento: Tratamento medicamentoso da inflamação.
Medicamentos que afetam os cargos renal, cardiovascular e gastrintestinal. Quimioterapia das infecções parasitárias e
microbianas. Controle de qualidade na manipulação de medicamentos alopáticos e fitoterápicos. Epidemiologia e saúde
pública: Indicadores de saúde. Desenhos de estudos epidemiológicos, medidas de associação e de impacto potencial.
Fontes de erros em estudos epidemiológicos. Vigilância epidemiológica: investigação de epidemias. Avaliação de
programas de saúde pública; avaliação de programas de rastreamento. Doenças infectocontagiosas: DST, esquema de
vacinações, imunologia, profilaxia. Ética profissional. Política de Saúde Mental - Lei Federal nº 10.216/01. Sistema
Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica do Sistema Único de
Saúde - NOB-SUS de 1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002. Política Nacional
de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão; Política Nacional de Atenção Básica Portaria nº
2.436, de 21 de setembro de 2017, estabelece a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito
do SUS; Sistema de Planejamento do SUS; Política Nacional de Promoção de Saúde; Portaria n 336 de 19 de fevereiro
de 2002; Portaria nº 3.088 MS/GM, de 23/12/2011.
MÉDICO GINECOLOGISTA – NASF
Generalidades: Relação Médico-paciente-família. Ética em Ginecologia e Obstetrícia. Noções de Psicologia Clínica
aplicada à Medicina. Temas específicos de Ginecologia: Conhecimento do ciclo menstrual normal e suas alterações:
menarca (precoce e tardia); ciclos irregulares; amenorreia; dismenorreia; TPM; climatério; menopausa; Puberdade
precoce. Anticoncepção. Terapia de Reposição hormonal. Diagnóstico e conduta nas Infecções vaginais. Diagnóstico e
conduta na algia pélvica. Esterilidade- Identificação e propedêutica elementar. Distopias genitais- identificação.
Diagnóstico e conduta nas infecções urinarias. Diagnóstico e conduta nas doenças sexualmente transmissíveis. Exames
preventivos de câncer de mama e colo. Diagnóstico e conduta nas afecções benignas do ovário. Diagnóstico e conduta
nas afecções benignas da mama. Diagnóstico nas afecções malignas ginecológicas: mama/colo; endométrio/ovário.
Noções das disfunções sexuais. Temas específicos de Obstetrícia: Diagnóstico clínico e laboratorial do estado de
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gravidez. Modificações gravídicas gerais e locais e suas implicações clínicas. Alterações emocionais da gestante.
Crescimento e desenvolvimento fetal normal. Desvios do crescimento fetal - Crescimento Fetal Restrito- Macrossomia.
Assistência pré-natal: aspectos clínicos; sintomas mais comuns; evolução da gestação normal - seguimento de consultas;
exames primordiais de pré-natal. Identificação de risco obstétrico. Caracterização da hipertensão e seu manejo. Conduta
em gestante Rh negativo. Diagnóstico e conduta no abortamento evitável e inevitável. Diagnóstico e conduta na placenta
de inserção baixa. Diagnóstico e conduta na mola hidatiforme. Diagnóstico e conduta no abortamento habitual.
Diagnóstico e conduta nas alterações de líquido amniótico. Diagnóstico e conduta na rotura prematura pré termo de
membranas ovulares. Diagnóstico e conduta na gestação pós data e na prematuridade. Diagnóstico e conduta nas
gestações múltiplas. Ginecopatias e gravidez. Rastreamento e diagnóstico do diabetes gestacional. Rastreamento e
diagnóstico de anemia na gravidez. Doenças infecciosas na gestação: Rubéola, HIV, Lues, Toxoplasmose. Orientação
para amamentação. Orientação sobre o preparo para o parto. Medicamentos na gravidez. Sistema Único de Saúde: Lei
nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de
1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002. Política Nacional de Humanização.
Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Portaria nº 2.436, de 21 de
setembro de 2017, estabelece a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do SUS. Lei nº
8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde.
MÉDICO PEDIATRA – NASF
Assistência ao recém-nascido de baixo peso. - Distúrbios metabólicos do recém-nascido. - Distúrbios respiratórios do
recém-nascido. - Icterícia neonatal. - Infecções neonatais. - Lesões ao nascimento: asfixia neonatal, hemorragia
intracraniana, luxações e fraturas. - Triagem neonatal: erros inatos do metabolismo. - Aleitamento materno. - Avaliação
do crescimento e do desenvolvimento normais. - Imunizações. - Nutrição do lactente, da criança e do adolescente. Prevenção de trauma. - Anemias. - Asma brônquica. - Constipação. - Convulsão. - Desidratação e terapia de reidratação
oral. - Diarreias. - Distúrbios nutricionais. - Doenças infectocontagiosas. - Transplantes em pediatria: princípios básicos
e doação de órgãos. Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, Suas diretrizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas
e Portarias atuais; Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96) e (NOAS/2001).
MÉDICO PSIQUIATRA
Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS - PNPIC-SUS: atitude de ampliação de acesso.
Conhecimento dos fundamentos do SUS. Conhecimento dos preceitos que pautam a Reforma Psiquiátrica. Política de
Saúde Mental - Lei Federal nº 10.216/01. Conhecimento de Psicopatologia. Conhecimento sobre redução de danos e
política nacional. Saúde Mental Comunitária: definição, diferenciação em relação à psiquiatria convencional. Saúde
Mental no Brasil: recursos extra-hospitalares e seus objetivos. Conhecimentos gerais dos transtornos psiquiátricos, a
saber: Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de substância psicoativa; Esquizofrenia e transtornos
delirantes; Transtornos do humor; Transtornos alimentares; Transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e
somatoformes; Transtornos mentais de comportamentos associados ao puerpério, não classificados em outros locais;
Transtornos de personalidade e de comportamentos em adultos; Transtornos hipercinéticos (infância e adolescência);
Transtornos de conduta (infância e adolescência); Transtornos mistos de conduta e emoção (infância e adolescência).
Ética profissional. Política de Saúde Mental - Lei Federal nº 10.216/01. Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei
nº8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; Norma Operacional
da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do
SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS.
Política Nacional de Promoção de Saúde. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, estabelece a revisão de diretrizes
para a organização da Atenção Básica, no âmbito do SUS. Portaria n 336 de 19 de fevereiro de 2002. Portaria nº 3.088
MS/GM, de 23/12/2011.
NUTRICIONISTA
Apoio Matricial; Consultas Compartilhadas; Projeto Terapêutico Singular; Educação em Saúde; Saúde idoso; Política
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS - PNPIC-SUS: atitude de ampliação de acesso; Nutrição
básica e aplicada; Nutrição materno infantil; Nutrição da criança e do adolescente; Nutrição do adulto e do idoso;
Nutrição oral e enteral; Terapia nutricional nas doenças crônicas não transmissíveis; Terapia Nutricional nas doenças
neurológicas; Técnica Dietética; Administração em Unidades de Alimentação e Nutrição; Avaliação nutricional;
Política Nacional de Alimentação e Nutrição; Higiene e Microbiologia de Alimentos; Sistema Único de Saúde: Lei nº
8.080 de 19/09/90, Lei nº8.142 de 28/12/90; Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS- SUS de 2002;
Política Nacional de Humanização; Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão; Política Nacional de Atenção
Básica; Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, estabelece a revisão de diretrizes para a organização da Atenção
Básica, no âmbito do SUS; Sistema de Planejamento do SUS; Política Nacional de Promoção de Saúde; Portaria Nº
648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da Família; Portaria Nº 154 de 24 de Janeiro de 2008
- Criação do NASF. Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011.
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ODONTÓLOGO CIRURGIÃO DENTISTA PARA ATENDIMENTOS DE PACIENTES COM NE – CEO
Patologia e Diagnóstico Oral. Radiologia Oral e Anestesia. Odontologia Preventiva e Social. Odontologia Legal.
Odontopediatria e Ortodontia. Farmacologia e Terapêutica Aplicada a Odontologia. Materiais Dentários. Dentística
Operatória. Prótese Dentária. Procedimentos Clínicos Integrados. Ética profissional. Sistema Único de Saúde: Lei nº
8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de
1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002. Política Nacional de Humanização.
Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Portaria nº 2.436, de 21 de
setembro de 2017, estabelece a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do SUS. Lei nº
8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde.
ODONTÓLOGO COM APERFEIÇOAMENTO EM CIRURGIA ORAL MENOR – CEO
Patologia e Diagnóstico Oral. Radiologia Oral e Anestesia. Odontologia Preventiva e Social. Odontologia Legal.
Odontopediatria e Ortodontia. Farmacologia e Terapêutica Aplicada a Odontologia. Materiais Dentários. Dentística
Operatória. Prótese Dentária. Procedimentos Clínicos Integrados. Ética profissional. Sistema Único de Saúde: Lei nº
8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de
1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002. Política Nacional de Humanização.
Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Portaria nº 2.436, de 21 de
setembro de 2017, estabelece a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do SUS. Lei nº
8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde.
ODONTÓLOGO COM APERFEIÇOAMENTO EM ENDODONTIA – CEO
Patologia e Diagnóstico Oral. Radiologia Oral e Anestesia. Odontologia Preventiva e Social. Odontologia Legal.
Odontopediatria e Ortodontia. Farmacologia e Terapêutica Aplicada a Odontologia. Materiais Dentários. Dentística
Operatória. Prótese Dentária. Procedimentos Clínicos Integrados. Ética profissional. Sistema Único de Saúde: Lei nº
8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de
1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002. Política Nacional de Humanização.
Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Portaria nº 2.436, de 21 de
setembro de 2017, estabelece a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do SUS. Lei nº
8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde.
ODONTÓLOGO COM APERFEIÇOAMENTO EM PERIODONTIA
Patologia e Diagnóstico Oral. Radiologia Oral e Anestesia. Odontologia Preventiva e Social. Odontologia Legal.
Odontopediatria e Ortodontia. Farmacologia e Terapêutica Aplicada a Odontologia. Materiais Dentários. Dentística
Operatória. Prótese Dentária. Procedimentos Clínicos Integrados. Ética profissional. Sistema Único de Saúde: Lei nº
8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de
1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002. Política Nacional de Humanização.
Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Portaria nº 2.436, de 21 de
setembro de 2017, estabelece a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do SUS. Lei nº
8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde.
PSICÓLOGO
Código de Ética Profissional do Psicólogo; Princípios e diretrizes do SUS; Humanização em serviços de saúde; Núcleo
de Apoio à Saúde da Família – NASF; CREAS/SUAS Centro de Atenção Psicossocial – CAPS; Resoluções do Conselho
Federal de Psicologia; CRAS; Abordagens teóricas: cognitiva-comportamental, psicanálise, behaviorismo, gestaltterapia, teoria sistêmica, humanista; Elaboração de documentos e registros psicológicos; sicopatologiasHistória da
Psicologia; Métodos da Psicologia; Atenção, sensação, percepção, pensamento, memória, juízo, entre outros; O processo
de aprendizagem segundo Piaget; Testes psicológicos; Transtornos de ansiedade, personalidade, humor, entre outros;
Psicoterapia de grupo; Psicologia social e escolar; Saúde Mental; A Inteligência; A Motivação e a Aprendizagem; A
Personalidade; Etiologia das Deficiências Mentais; Desordens da Personalidade; Deficiências Mentais;
Desenvolvimento infantil; Psicoterapia Breve; Testes de seleção: conceito e espécies; Treinamento de pessoal: conceito,
importância e objetivos, levantamento das necessidades de treinamento, planejamento, organização, execução e
avaliação do treinamento; Avaliação de desempenho: conceito e objetivos métodos de avaliação de desempenho,
entrevistas nas avaliações de desempenho; Psicologia do desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e emocional;
Avaliações psicológicas: fundamentos das medidas psicológicas; qualidade de vida no trabalho. Sistema Único de Saúde
(SUS): Seus princípios, Suas diretrizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais; Norma Operacional
Básica (NOB/SUS/96) e (NOAS/2001).
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PSICÓLOGO – CAPS
Código de Ética Profissional do Psicólogo; Princípios e diretrizes do SUS; Humanização em serviços de saúde; Núcleo
de Apoio à Saúde da Família – NASF; CREAS/SUAS Centro de Atenção Psicossocial – CAPS; Resoluções do Conselho
Federal de Psicologia; CRAS; Abordagens teóricas: cognitiva-comportamental, psicanálise, behaviorismo, gestaltterapia, teoria sistêmica, humanista; Elaboração de documentos e registros psicológicos; sicopatologias História da
Psicologia; Métodos da Psicologia; Atenção, sensação, percepção, pensamento, memória, juízo, entre outros; O processo
de aprendizagem segundo Piaget; Testes psicológicos; Transtornos de ansiedade, personalidade, humor, entre outros;
Psicoterapia de grupo; Psicologia social e escolar; Saúde Mental; A Inteligência; A Motivação e a Aprendizagem; A
Personalidade; Etiologia das Deficiências Mentais; Desordens da Personalidade; Deficiências Mentais;
Desenvolvimento infantil; Psicoterapia Breve; Testes de seleção: conceito e espécies; Treinamento de pessoal: conceito,
importância e objetivos, levantamento das necessidades de treinamento, planejamento, organização, execução e
avaliação do treinamento; Avaliação de desempenho: conceito e objetivos métodos de avaliação de desempenho,
entrevistas nas avaliações de desempenho; Psicologia do desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e emocional;
Avaliações psicológicas: fundamentos das medidas psicológicas; qualidade de vida no trabalho. Sistema Único de Saúde
(SUS): Seus princípios, Suas diretrizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais; Norma Operacional
Básica (NOB/SUS/96) e (NOAS/2001).
PSIQUIATRA CAPS
Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS - PNPIC-SUS: atitude de ampliação de acesso.
Conhecimento dos fundamentos do SUS. Conhecimento dos preceitos que pautam a Reforma Psiquiátrica. Política de
Saúde Mental - Lei Federal nº 10.216/01. Conhecimento de Psicopatologia. Conhecimento sobre redução de danos e
política nacional. Saúde Mental Comunitária: definição, diferenciação em relação à psiquiatria convencional. Saúde
Mental no Brasil: recursos extra-hospitalares e seus objetivos. Conhecimentos gerais dos transtornos psiquiátricos, a
saber: Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de substância psicoativa; Esquizofrenia e transtornos
delirantes; Transtornos do humor; Transtornos alimentares; Transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e
somatoformes; Transtornos mentais de comportamentos associados ao puerpério, não classificados em outros locais;
Transtornos de personalidade e de comportamentos em adultos; Transtornos hipercinéticos (infância e adolescência);
Transtornos de conduta (infância e adolescência); Transtornos mistos de conduta e emoção (infância e adolescência).
Ética profissional. Política de Saúde Mental - Lei Federal nº 10.216/01. Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei
nº8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; Norma Operacional
da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do
SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS.
Política Nacional de Promoção de Saúde. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, estabelece a revisão de diretrizes
para a organização da Atenção Básica, no âmbito do SUS. Portaria n 336 de 19 de fevereiro de 2002. Portaria nº 3.088
MS/GM, de 23/12/2011.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM – ESF
Procedimentos: Curativos (Potencial de contaminação, Técnicas de curativos); Princípios da administração de
medicamentos (terapêutica medicamentosa, noções de farmacoterapia); Escuta ativa; Biossegurança nas ações em
saúde; Preparação e acompanhamento do cliente na realização de exame diagnóstico; Sinais vitais e medidas
antropométricas; Controle Hídrico e Diurese; Técnica de higiene, conforto e segurança do cliente. Posições para exames;
Limpeza e preparo da unidade do paciente; Procedimentos de enfermagem na admissão, alta, transferência e óbito.
Cuidados de enfermagem a clientes/pacientes nas diversas etapas do tratamento cirúrgico: pré/trans e pós-operatórios
das cirurgias gerais; Emergências; Anotações de enfermagem. Saúde da Mulher – Planejamento familiar, gestação (prénatal), parto e puerpério, prevenção do câncer de colo e mamas; Assistência de enfermagem no atendimento
ginecológico; Saúde Materno-Infantil: Assistência de Enfermagem no Pré-Parto, Parto e Puerpério e nas Emergências
Obstétricas E Assistência de Enfermagem em Pediatria; Amamentação; Complicações e doenças decorrentes da
gravidez. Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, Suas diretrizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e
Portarias atuais; Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96) e (NOAS/2001).
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL – CEO
Anatomia da cavidade bucal. Anatomia dental. Anatomia do corpo humano/sistemas. Ciclos de vida na Saúde Bucal.
Dentição humana; Atribuições da equipe de saúde bucal no programa de saúde da família. Ergonomia, riscos
ocupacionais; Ética Biossegurança, controle de infecção, prevenção e controle de riscos. Plano de Gerenciamento de
resíduos de serviços odontológicos; Segurança contra radiação; Imunidade/Imunização; Doenças infectocontagiosas.
Doenças periodontais. Doenças transmissíveis e não transmissíveis. Cárie dentária/cariologia. Relação dieta, nutrição,
patologias sistêmicas e saúde bucal. Estratégias de educação em saúde. Epidemiologia. Prevenção das doenças bucais.
Prevenção/controle de riscos. Processo Saúde-Doença/determinantes/ condicionantes em saúde bucal; Equipamento,
aparelhos odontológicos, material e instrumental odontológico. Processamento de materiais odontológicos.
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Planejamento, programação e Gestão em saúde; Ficha clínica; Identificação dos dentes, organização e manutenção da
agenda clínica. Radiologia odontológica, processamento filme radiográfico, Técnicas de escovação supervisionada,
técnicas odontológicas básica e materiais de uso odontológico, Fluoretos; Sistema Único de Saúde (SUS): Seus
princípios, Suas diretrizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais; Norma Operacional Básica
(NOB/SUS/96) e (NOAS/2001) e NOAS-SUS de 2002.
TÉCNICO SAÚDE BUCAL
Anatomia da cavidade bucal. Anatomia dental. Anatomia do corpo humano/sistemas. Ciclos de vida na Saúde Bucal.
Dentição humana; Atribuições da equipe de saúde bucal no programa de saúde da família. Ergonomia, riscos
ocupacionais; Ética Biossegurança, controle de infecção, prevenção e controle de riscos. Plano de Gerenciamento de
resíduos de serviços odontológicos; Segurança contra radiação; Imunidade/Imunização; Doenças infectocontagiosas.
Doenças periodontais. Doenças transmissíveis e não transmissíveis. Cárie dentária/cariologia. Relação dieta, nutrição,
patologias sistêmicas e saúde bucal. Estratégias de educação em saúde. Epidemiologia. Prevenção das doenças bucais.
Prevenção/controle de riscos. Processo Saúde-Doença/determinantes/ condicionantes em saúde bucal; Equipamento,
aparelhos odontológicos, material e instrumental odontológico. Processamento de materiais odontológicos.
Planejamento, programação e Gestão em saúde; Ficha clínica; Identificação dos dentes, organização e manutenção da
agenda clínica. Radiologia odontológica, processamento filme radiográfico, Técnicas de escovação supervisionada,
técnicas odontológicas básica e materiais de uso odontológico, Fluoretos; Sistema Único de Saúde (SUS): Seus
princípios, Suas diretrizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais; Norma Operacional Básica
(NOB/SUS/96) e (NOAS/2001) e NOAS-SUS de 2002.

25

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 1849

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

ANEXO III
DECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS PCD – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME DO CANDIDATO:
CPF:
RG:
CARGO PRETENDIDO:
DECLARAÇÃO
Declaro, para os devidos fins, conforme item 3.2 “d” do Edital nº ________________ do município
___________________________________________________ para que surta os efeitos legais que:

1 - A necessidade especial que possuo não me impossibilita de exercer as atribuições do cargo acima
mencionado;
2 - Fico impedido de usufruir da condição de portador de necessidades especiais para, posteriormente, requerer
readaptação ou aposentadoria.
Informo, ainda, as condições de que necessito para realização das provas, sob pena de não ser atendido a
solicitação caso o candidato não informe nesta declaração, inclusive tamanho da fonte em caso de solicitação
de prova ampliada. Caso o candidato não informar o tamanho da fonte, a prova será impressa em fonte 16:
Fonte________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________.
_______________________________________________, _____ de ______________ de 20___.

_______________________________
Assinatura do Candidato
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ANEXO IV
NORMAS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA
MOTORISTA CATEGORIA “B”
A prova prática será realizada no dia 05 DE DEZEMBRO DE 2021. O local e horário da prova prática será
publicado juntamente com a homologação das inscrições.
Constituir-se-á na execução de tarefas a serem realizadas individualmente pelo candidato, designados pela Banca
Examinadora, com a avaliação através de planilhas, tomando-se por base as atribuições do cargo, com tempo máximo
de 15 (quinze) minutos para a execução da prova.
Caso o candidato demonstre conhecimento insuficiente e/ou insegurança, oferecendo qualquer tipo de risco na
operação, o mesmo será impedido de realizar o referido teste prático e será considerado desclassificado e
eliminado do Processo Seletivo. Será desclassificado também, o candidato que não conseguir colocar o veículo
em funcionamento em até três tentativas ou não colocar o veículo na área balizada com o máximo de 3 (três)
tentativas. (cada vez que o candidato engrenar a marcha ré, será considerado 01 [uma] tentativa)
A avaliação será feita pelo desempenho do candidato no trabalho que irá executar, dentro das normas técnicas e legais,
levando-se em consideração o uso e aproveitamento do veículo, avaliando sua habilidade, seu aproveitamento, técnica
e produtividade.
Para a obtenção da nota mínima para que o candidato seja declarado apto ao cargo, dar-se-á da seguinte forma:
a) O candidato iniciará a prova prática com 10 (dez) pontos, e no decorrer do trajeto serão apontadas as faltas cometidas,
sendo descontados pontos conforme quadro a seguir:
Categoria da Falta
Faltas Graves
Faltas Médias
Faltas Leves

Pontos a serem descontados
1,00
0,50
0,25

b) A categoria de faltas previstas no item anterior constará do formulário de avaliação com a seguinte descrição:
Faltas Graves:
- Descontrolar-se no plano, no aclive ou declive.
- Entrar na via preferencial sem o devido cuidado.
- utilizar a contramão de direção.
- subir na calçada destinada ao trânsito do pedestre ou bater em sinalização de trânsito.
- deixar de observar a sinalização da via. Sinais de regulamentação.
- deixar de observar as regras de ultrapassagem de preferência da via ou mudança de direção.
- Trafegar em velocidade inadequada para as condições da via ou exceder a velocidade permitida.
- deixar de observar a preferência do pedestre quando estiver ele atravessando a via transversal na qual o veículo
vai entrar ou ainda quando o pedestre não tiver cuidado na travessia inclusive na mudança de sinal.
- fazer incorretamente a sinalização devida ou deixar de fazê-la no percurso da prova ou parte dela.
- Deixar de usar o cinto de segurança ou solicitar aos passageiros que utilizem
- Não ligou sinal de alerta ao dar marcha à ré.
Faltas Médias:
- Interromper o funcionamento do motor sem justa razão, após o início da prova.
- Fazer conversão com imperfeição.
- Usar buzina sem necessidade ou em local proibido.
- Desengrenar o veículo nos declives.
- Colocar o veículo em movimento sem observar as cautelas necessárias (pneu, água, óleo, painel).
- Avançar sobre o balizamento demarcado quando na colocação do veículo na vaga.
- Usar o pedal da embreagem antes de usar o pedal do freio nas frenagens.
- Utilizar incorretamente os freios – Frear bruscamente.
- Engrenar as marchas de maneira incorreta.
- Não apresentou calma e serenidade na prática de direção.
- Não acionou o freio estacionário ao terminar o balizamento.
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Faltas Leves:
- Negligenciar o controle do veículo provocando nele movimento irregular.
- Não ajustar devidamente os espelhos e retrovisores ou ajustar incorretamente o banco do veículo destinado ao
condutor.
- Apoiar o pé no pedal de embreagem com o veículo engrenado e em movimento.
- Não usou roupas e calçados adequados, sendo obrigatório o uso de calça e calçado fechado.
- Não apresentou calma e serenidade na prática de direção.
O veículo utilizado para a avaliação será um AUTOMÓVEL sendo este, o que for ofertado pela administração
municipal.
Para realizar a prova prática os candidatos deverão apresentar carteira de habilitação categoria mínima, conforme segue:
Para realizar a prova prática os candidatos deverão apresentar carteira de habilitação categoria mínima “B” a
qual deverá ter sido obtida ou renovada até a data da realização da Prova Prática, sem a qual não poderá realizar
a prova.
O candidato que deixar de apresentar carteira de habilitação será automaticamente eliminado.
Não serão aceitos certificados de autoescola, comprovantes de encaminhamento, boletim de extravio ou furto, ou outro
documento que não seja a carteira de habilitação.
No caso de eventual pane mecânica não causada pelo candidato, que implique na troca do veículo, a prova será retomada
a partir do momento em que foi interrompida, permanecendo válida a pontuação até o momento da interrupção.
MOTORISTA CATEGORIA “D”
A prova prática será realizada no dia 05 DE DEZEMBRO DE 2021. O local e horário da prova prática será
publicado juntamente com a homologação das inscrições.
Constituir-se-á na execução de tarefas a serem realizadas individualmente pelo candidato, designados pela Banca
Examinadora, com a avaliação através de planilhas, tomando-se por base as atribuições do cargo, com tempo máximo
de 15 (quinze) minutos para a execução da prova.
Caso o candidato demonstre conhecimento insuficiente e/ou insegurança, oferecendo qualquer tipo de risco na
operação, o mesmo será impedido de realizar o referido teste prático e será considerado desclassificado e
eliminado do Processo Seletivo. Será desclassificado também, o candidato que não conseguir colocar o veículo
em funcionamento em até três tentativas ou não colocar o veículo na área balizada com o máximo de 3 (três)
tentativas. ( cada vez que o candidato engrenar a marcha ré, será considerado 01 [uma] tentativa)
A avaliação será feita pelo desempenho do candidato no trabalho que irá executar, dentro das normas técnicas e legais,
levando-se em consideração o uso e aproveitamento do veículo, avaliando sua habilidade, seu aproveitamento, técnica
e produtividade.
Para a obtenção da nota mínima para que o candidato seja declarado apto ao cargo, dar-se-á da seguinte forma:
a) O candidato iniciará a prova prática com 10 (dez) pontos, e no decorrer do trajeto serão apontadas as faltas cometidas,
sendo descontados pontos conforme quadro a seguir:
Categoria da Falta
Faltas Gravíssimas
Faltas Graves
Faltas Médias
Faltas Leves

Pontos a serem descontados
2,00
1,00
0,50
0,25

b) A categoria de faltas previstas no item anterior constarão do formulário de avaliação com a seguinte descrição:
Faltas Gravíssimas:
- Entrar na via preferencial sem o devido cuidado.
- Deixar de usar o cinto de segurança ou solicitar aos passageiros que utilizem.
- Avançar sobre o balizamento demarcado quando na colocação do veículo na vaga.
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Faltas Graves:
- Descontrolar-se no plano, no aclive ou declive.
- Utilizar a contramão de direção.
- Subir na calçada destinada ao trânsito do pedestre ou bater em sinalização de trânsito.
- Deixar de observar a sinalização da via. Sinais de regulamentação.
- Deixar de observar as regras de ultrapassagem de preferência da via ou mudança de direção.
- Trafegar em velocidade inadequada para as condições da via ou exceder a velocidade permitida.
- Deixar de observar a preferência do pedestre quando estiver ele atravessando a via transversal na qual o veículo vai
entrar ou ainda quando o pedestre não tiver cuidado na travessia inclusive na mudança de sinal.
- Deixar a porta do veículo aberta ou semiaberta durante o percurso da prova ou parte dela.
- Não ligou sinal de alerta ao dar marcha à ré ou na parada para embarque e desembarque.
- Não abriu e fechou a porta na parada e aguardou o passageiro sentar-se antes de colocar o veículo em movimento.
- Desengrenar o veículo nos declives.
- Engrenar as marchas de maneira incorreta.
Faltas Médias:
- Interromper o funcionamento do motor sem justa razão, após o início da prova.
- Fazer incorretamente a sinalização devida ou deixar de fazê-la no percurso da prova ou parte dela.
- Fazer conversão com imperfeição.
- Usar buzina sem necessidade ou em local proibido.
- Colocar o veículo em movimento sem observar as cautelas necessárias (pneu, água, óleo, painel).
- Usar o pedal da embreagem antes de usar o pedal do freio nas frenagens ou frear bruscamente.
Faltas Leves:
- Negligenciar o controle do veículo provocando nele movimento irregular.
- Não ajustar devidamente os espelhos e retrovisores ou ajustar incorretamente o banco do veículo destinado ao condutor.
- Apoiar o pé no pedal de embreagem com o veículo engrenado e em movimento.
- Não usou roupas e calçados adequados, sendo obrigatório o uso de calça e calçado fechado.
- Não apresentou calma e serenidade na prática de direção.
O veículo utilizado para a avaliação será um ÔNIBUS sendo este, o que for ofertado pela administração municipal.
Para realizar a prova prática os candidatos deverão apresentar carteira de habilitação categoria mínima, conforme segue:
Para realizar a prova prática os candidatos deverão apresentar carteira de habilitação categoria mínima “D” a
qual deverá ter sido obtida ou renovada até a data da realização da Prova Prática, sem a qual não poderá realizar
a prova.
O candidato que deixar de apresentar carteira de habilitação será automaticamente eliminado.
Não serão aceitos certificados de autoescola, comprovantes de encaminhamento, boletim de extravio ou furto, ou outro
documento que não seja a carteira de habilitação.
No caso de eventual pane mecânica não causada pelo candidato, que implique na troca do veículo, a prova será retomada
a partir do momento em que foi interrompida, permanecendo válida a pontuação até o momento da interrupção.
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
A prova prática será realizada no dia 05 DE DEZEMBRO DE 2021. O local e horário da prova prática será
publicado juntamente com a homologação das inscrições.
Constituir-se-á na execução de tarefas a serem realizadas individualmente pelo candidato, com a avaliação através de
planilhas, tomando-se por base as atribuições da função e/ou emprego público, com tempo máximo de 15 (minutos)
minutos para a execução da prova em cada máquina/equipamento.
Caso o candidato demonstre conhecimento insuficiente e/ou insegurança, oferecendo qualquer tipo de risco na
operação, o mesmo será impedido de realizar o referido teste prático e será considerado desclassificado e eliminado
do Certame. Será desclassificado também, o candidato que não conseguir colocar o equipamento em funcionamento
em até três tentativas, indiferentemente de haver chave geral ou não, pois será permitido ao candidato solicitar a
informação sobre tal dispositivo antes do início da prova.
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A avaliação será feita pelo desempenho do candidato no trabalho que irá executar, dentro das normas técnicas e legais,
levando-se em consideração o uso e aproveitamento dos equipamentos, avaliando sua habilidade ao conduzir o (a)
mesmo (a), seu aproveitamento, técnica e produtividade.
Para a obtenção da nota mínima para que o candidato seja declarado apto a função e/ou emprego público, dar-se-á da
seguinte forma:
a) O candidato iniciará a prova prática com 10 (dez) pontos em cada ficha de avaliação, e no decorrer do trajeto serão
apontadas as faltas cometidas, sendo descontados pontos conforme quadros a seguir:
Categoria da Falta Pontos a serem descontados:
- Faltas Graves: 1,00 Ponto
- Médias: 0,50
- Leves: 0,25
b) A categoria de faltas previstas no item anterior, constarão do formulário de avaliação com a seguinte descrição:
FALTAS GRAVES: APROVEITAMENTO DO EQUIPAMENTO, PRODUTIVIDADE, TÉCNICA, APTIDÃO
E EFICIÊNCIA
- NÃO Liberou equipamentos de segurança dos comandos para iniciar a tarefa.
- NÃO utilizou da melhor forma possível a máquina para o serviço com eficácia e qualidade.
- NÃO concluiu por completo a tarefa proposta.
- NÃO estacionou a máquina baixando acessórios ao solo e/ou não engatou o freio para parar a máquina, ao estacionar
após o término da tarefa.
- NÃO respeitou a velocidade durante a avaliação, promovendo manobra não autorizada, como demonstração
desnecessária de habilidade.
- NÃO desligou a máquina deixando-a com os comandos conforme posição inicial.
FALTAS MÉDIAS: HABILIDADES DO OPERADOR
- NÃO Executou com eficiência o início da operação, partida e arrancada.
- NÃO executou com eficiência movimentos de marcha à frente e à ré.
- NÃO Controlou a máquina/equipamento provocando nele movimento irregular (com a máquina, lança, concha, ou
implemento)
- NÃO desligou a máquina ao estacionar após término da tarefa.
- NÃO apresentou calma e serenidade nas operações.
FALTAS LEVES: VERIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO
- NÃO usou roupas e calçados adequados, sendo obrigatório o uso de calça e calçado fechado.
- NÃO usou equipamento de proteção auricular.
- NÃO usou cinto de segurança.
- NÃO subiu corretamente no equipamento usando os três pontos de apoio.
- NÃO fez os ajustes necessários antes da movimentação da máquina como, bancos e espelhos retrovisores.
- NÃO esperou a leitura e/ou não conferiu os instrumentos do painel como medidores de pressão, luzes indicadoras,
horímetro.
- NÃO conferiu nível de água e nível de óleo.
O equipamento utilizado para a avaliação será um trator.
A nota final será a soma da nota de cada equipamento dividida pelo número de equipamentos utilizados. O candidato
que for eliminado em um equipamento será impedido de realizar a prova prática no equipamento subsequente. Para
obter a aprovação, o candidato deve ser aprovado em todos os equipamentos utilizados.
.
Para realizar a prova prática os candidatos deverão apresentar carteira de habilitação categoria mínima “C” a
qual deverá ter sido obtida ou renovada até a data da realização da Prova Prática, sem a qual não poderá realizar
a prova.
O candidato que deixar de apresentar carteira de habilitação será automaticamente eliminado.
Não serão aceitos certificados de autoescola, comprovantes de encaminhamento, boletim de extravio ou furto, ou outro
documento que não seja a carteira de habilitação. (casos fortuitos serão resolvidos entre as comissões).
No caso de eventual pane mecânica não causada pelo candidato, que implique na troca do veículo, a prova será retomada
a partir do momento em que foi interrompida, permanecendo válida a pontuação até o momento da interrupção.
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ANEXO V
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
PARA VERIFICAR AS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, CLIQUE NO LINK A SEGUIR:
https://leismunicipais.com.br/legislacao-municipal/4425/leis-de-santo-amaro-da-imperatriz
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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 033/2021 - DEMAIS SECRETARIAS

Publicação Nº 3358996

EXTRATO DE EDITAL
RICARDO LAURO DA COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ- SC, no uso de suas atribuições legais, nos termos
do artigo 37, da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO que realizará PROCESSO SELETIVO para preenchimento
de vagas de temporárias, constantes no Quadro de Pessoal da Administração Pública Municipal, para os cargos de: Agente Comunitário
de Saúde, Assistente Administrativo, Assistente Social, Assistente Social – CAPS, Auxiliar Administrativo – CEO, Auxiliar de Serviços Gerais,
Enfermeiro – CAPS, Enfermeiro – ESF, Farmacêutico, Farmacêutico – NASF, Médico Ginecologista – NASF, Médico Pediatra – NASF, Médico
Psiquiatra, Motorista Categoria B, Motorista Categoria D, Nutricionista, Odontólogo Cirurgião dentista para atendimentos de pacientes com
NE – CEO, Odontólogo com aperfeiçoamento em Cirurgia oral menor – CEO, Odontólogo com aperfeiçoamento em Endodontia – CEO,
Odontólogo com aperfeiçoamento em Periodontia, Psicólogo, Psicólogo – CAPS, Psiquiatra – CAPS, Técnico de Enfermagem – ESF, Técnico
em saúde Bucal – CEO, Técnico Saúde Bucal, e Operador de Maquinas e Equipamentos.
As inscrições poderão ser realizadas no período de 20/10/2021 até 18/11/2021, a íntegra do edital e as inscrições estarão disponíveis no site
www.acesseconcursossc.com.br a realização da prova objetiva está prevista para o dia 05/12/2021. O edital será regido sob o nº 33/2021.
Município de Santo Amaro da Imperatriz, 20 de outubro de 2021.
RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.865, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359219

LEI Nº 2.865, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Autoriza o Poder Executivo a contratar Operação de Crédito com a Caixa Econômica Federal, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ, Estado de Santa Catarina. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, até o valor de R$ 10.000.000,00
(dez milhões de reais), no âmbito do FINISA – Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – Modalidade de Apoio Financeiro, destinados à Aquisição, Construção e Reforma do Centro Administrativo, Infraestrutura Urbana e Aquisição de Equipamentos Públicos, observada
a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar n° 101, de 04 de maior de 2000.
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a ceder ou vincular em garantias da operação de crédito de que se trata esta Lei, as cotas de
repartição constitucional, os Impostos de Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS e/ou Fundo de Participação dos Municípios – FPM até
o limite suficiente para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e outros encargos da operação de crédito.
Art. 3º Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita no Orçamento ou
em créditos adicionais, nos termos do inc. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar 101/2000.
Art. 4º Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos
anuais, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.
Art. 5º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Santo Amaro da Imperatriz, em 20 de outubro de 2021.
RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na data supra.
EDGARD CAMARGO FILHO
Secretário Municipal da Administração, Finanças e Planejamento

LEI Nº 2.866, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359832

LEI Nº 2.866, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Autoriza a assinatura de Convênio com a Sociedade Hospitalar São Francisco de Assis e das outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ, Estado de Santa Catarina. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
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sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado assinar convênio e por consequência transferir recursos a Sociedade Hospitalar
São Francisco de Assis até o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).
Art. 2º As despesas desta Lei correrão por conta da Lei Orçamentária anual de 2021.
Art. 3º A entidade beneficiada por esta Lei deverá prestar contas dos recursos no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do seu recebimento,
na forma estabelecida pelo Setor de Controle Interno, sob pena de suspensão dos pagamentos e instauração de tomada de contas.
Art. 4° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Santo Amaro da Imperatriz, em 20 de outubro de 2021.
RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na data supra.
EDGARD CAMARGO FILHO
Secretário Municipal da Administração, Finanças e Planejamento

PORTARIA Nº 17.532/2021

Publicação Nº 3359822

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000
Fone/fax (0xx48) 3245-43PORTARIA Nº 17.532, de 18 de outubro de 2021.
HOMOLOGA AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Complementar nº 060/09, considerando as avaliações realizadas para cada servidor em específico,
RESOLVE:
- Homologar a avaliação realizada no presente ano do seguinte servidor:
NOME
Vinicius Nau Vieira

CARGO
Assistente Administrativo

MAT.
7389

- Tornar estável, diante do período de efetivo exercício e da avaliação periódica de desempenho, ao servidor abaixo:
NOME
Vinicius Nau Vieira

CARGO
Assistente Administrativo

MAT.
7389

Registre-se e Publique-se
Gabinete do Prefeito, em 18 de outubro de 2021.
RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal
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CONTRATO 117-2021- SALVER

Publicação Nº 3359144
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5DF017F1B2115489177DA6934D4900B7364EF1A9

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CONTRATO Nº 117, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 191/2020 PARA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ E A EMPRESA
SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA.
1. Partes: a) O Município de Santo Amaro da Imperatriz, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 82.892.324/0001-46, com sede à Praça
Governador Ivo Silveira, 306, na cidade de Santo Amaro da Imperatriz, neste ato
representado por seu Prefeito, senhor Ricardo Lauro da Costa, brasileiro, divorciado,
empresário, CPF nº 781.394.069-53, residente e domiciliado à Rua Frei Frei Fidencio
Feldamnn, 222, Bloco 2, apto 304, na cidade de Santo Amaro da Imperatriz, doravante
denominado simplesmente Contratante;
b) A Empresa SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 00.521.113/0001-32, com sede a Rua Leonel
Thiesen nº 2.030, Bairro Vila Nova, na cidade de Ituporanga/SC, neste ato representado por
seu sócio senhor Sálvio Pedro Machado, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF
nº 538.922.919-34, residente e domiciliado na Avenida Oscar Barcelos, nº 455, apto 303,
Ed. Solar Luiz 15, bairro Centro, Rio do Sul/SC, doravante denominado simplesmente
Contratado, em decorrência do Processo Licitatório nº 63/2020 - TP, homologado em
24/12/2020, mediante a sujeição mútua às normas constantes da Lei nº 8.666/93, com as
alterações das Leis 8.883/94 e 9648/98, ao Edital Convocatório, a proposta de preços, têm
justo e contratado:
2.Cláusula Segunda – Do Reequilíbrio Econômico Financeiro
Considerando a solicitação da empresa de reequilíbrio econômico financeiro para diversos
itens do contrato 191/2020 e o parecer da assessoria jurídica deferindo o pedido no valor de
R$ 252.802,51 (Duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e um
centavos), cfe. planilhas de readequação anexa.
3. Cláusula Terceira - Da Dotação Orçamentária
04.001.1.075 – 4490.51.91 (26.01.00) – Recursos Próprios
4. Cláusula Quarta - Das demais cláusulas
O presente aditivo permanece inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e disposições
nelas contidas.
Assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente aditivo de contrato em 03
(três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus
jurídicos e legais efeitos.
Santo Amaro da Imperatriz, em 20 de outubro de 2021.
RICARDO LAURO DA COSTA
Contratante

SALVIO PEDRO MACHADO
Contratada

Testemunhas
1...............................................................
Nome :
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São Bento do Sul
Prefeitura
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2021 FMD

Publicação Nº 3358687

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2021 FMD
A Fundação Municipal de Desportos torna público a homologação do EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2021, tendo como objeto:
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA A PREMIAÇÃO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS 2021, REALIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS DE SÃO BENTO DO SUL, para a empresa: Sergio Correia de Siqueira, totalizando o valor de R$ 2.270,00 Para mais informações,
acesse: saobentodosul.atende.net
São Bento do Sul, 20 de Outubro de 2021
ANTONIO JAURI DA COSTA
DIRETOR PRESIDENTE DA FMD

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2021 FMD

Publicação Nº 3358689

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2021 FMD
A Fundação Municipal de Desportos torna público a homologação do EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2021, tendo como objeto: AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA A PREMIAÇÃO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS E JOGOS DE VERÃO 2021/2022 REALIZADOS PELA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS, para a empresa: Vertical Sports Eirelli, totalizando o valor de R$ 2.800,71 Para mais informações,
acesse: saobentodosul.atende.net
São Bento do Sul, 20 de Outubro de 2021
ANTONIO JAURI DA COSTA
DIRETOR PRESIDENTE DA FMD

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2021

Publicação Nº 3359384

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F2BFE5360121355DD372776C00757AC20348F6E1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2021
A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos torna público a homologação do EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2021, tendo
como objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS PARA A CAMINHONETE KIA/BONGO FRONTIER K-2.500
A DIESEL, ANO 2011, PLACA MKD 0329, Nº 333 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO PERÍODO
DE 12 (DOZE) MESES, para a empresa: AUTO PEÇAS MARGOTI LTDA-EPP, vencedora dos itens: 02,03,23, totalizando em R$ 199,30. Para
a empresa: C.E.D DE SOUZA - ME, vencedora dositens: 01,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24, totalizando em
R$ 17.465,77. Para mais informações, acesse: saobentodosul.atende.net
São Bento do Sul, 20 de outubro de 2021
SANDRA MARIA SADOWSKI ANDRZEJEWSKI
Pregoeira Municipal
JAIRSON SABINO
Secretário de Obras e Serviços Urbanos
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Publicação Nº 3359390

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 39742D016DC0CEC600D2734C7ABBF873C2A6CCE6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 214/2021
A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos torna público a homologação do EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 214/2021,
tendo como objeto::REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS PARA OS CAMINHÕES VW 24.220, VW 26.220
E FORD/CARGOS 26.22-N, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, para a empresa: AUTO PEÇAS MARGOTI LTDA-EPP, vencedora dos itens: 01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,47,48,49,50,51,52,53,55,57,58,59,60,63,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76
,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114
,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,1
46,147,148,149, totalizando em R$ 439.475,29. Para a empresa: C.E.D DE SOUZA - ME, vencedora dositens: 09,36,43,44,45,46,54,56,61,
62,64,65,66, totalizando em R$ 28.100,00. Para mais informações, acesse: saobentodosul.atende.net
São Bento do Sul, 20 de outubro de 2021
SANDRA MARIA SADOWSKI ANDRZEJEWSKI
Pregoeira Municipal
JAIRSON SABINO
Secretário de Obras e Serviços Urbanos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 229/2021

Publicação Nº 3358682

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 541F89B9A69FCFA6199366A8FA892B34CE66D05D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 229/2021
A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente torna público a homologação do EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 229/2021, tendo como
objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SÊMEN BOVINO E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM BOVINOS, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, para
a empresa: RBN PRODUTOS DE INSEMINAÇÃO ANIMAL E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME, vencedora dos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07,
totalizando em R$ 18.535,90. Para mais informações, acesse: saobentodosul.atende.net
São Bento do Sul, 20 de outubro de 2021
SANDRA MARIA SADOWSKI ANDRZEJEWSKI
Pregoeira Municipal
VILMAR KRAVEC
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

DECRETO N° 938/2021

Publicação Nº 3359217

DECRETO Nº 0938, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
ALTERA O DECRETO Nº 382, DE 30 DE ABRIL DE 2021, QUE NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL DO RIO VERMELHO/HUMBOLD
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e considerando o Ofício nº 016/2021 – Conselho Gestor APA do Rio Vermelho/
Humbold,
DECRETA:
Art. 1º O art. 1º do Decreto nº 382, de 30 de abril de 2021, que nomeia os membros do Conselho Gestor da APA do Rio Vermelho/Humbold,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° (...)
(...)
III - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente:
a) Vilmar Kravec - Titular
b) Viviane B-ttelbrun - Suplente
(...)
XVII – Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina – IMA – CODAM Mafra:
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a) Carlos Augusto Fernandes Chinasso - Titular
b) Sara Moreira Beckert - Suplente”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Bento do Sul, 20 de outubro de 2021.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal
LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

DECRETO N° 939/2021

Publicação Nº 3359231

DECRETO Nº 0939, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Nomeia Servidor Público Municipal
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 228/01, e
Considerando o que consta nos Memorandos n° 637/2021 – RH e n° 387/2021 – SEMED, e
Considerando a vacância do cargo de Atendente Educativo em decorrência da exoneração a pedido da servidora Vanessa Ferreira Candido,
RESOLVE:
Art. 1° NOMEAR, a partir de 20 de outubro de 2021, PATRICIA DE OLIVEIRA MENDES, em caráter efetivo, habilitada no Concurso Público
nº 009/2017, homologado em 19 de dezembro de 2017, para exercer o cargo de Atendente Educativo, Grupo Ocupacional – Assistência
Educacional, Nível I, Classe A, com 30 (trinta) horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Bento do Sul, 20 de outubro de 2021.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal
LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

PUBLICADO NO DOM Nº_______________
PÁGINA ___________ DE ______________
ASSINATURA:

DECRETO N° 940/2021

Publicação Nº 3359236

DECRETO Nº 0940, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Revoga Decreto nº 939/2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta no Memorando nº
637/2021- RH e no Processo Administrativo nº 63466/2021,
RESOLVE:
Art. 1° REVOGAR o Decreto nº 939, de 20 de outubro de 2021, que nomeou PATRICIA DE OLIVEIRA MENDES, no cargo efetivo de Atendente Educativo, na Secretaria Municipal de Educação, por desistência espontânea em 20 de outubro de 2021.
Art. 2°Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Bento do Sul, 20 de outubro de 2021.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal
LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo
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PUBLICADO NO DOM Nº_______________
PÁGINA ___________ DE ______________
ASSINATURA:

DECRETO N° 941/2021

Publicação Nº 3359238

DECRETO Nº 0941, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Revoga Decreto nº 880/2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1° REVOGAR, a partir de 20 de outubro de 2021, o Decreto nº 880, de 1° de outubro de 2021, que nomeou IRMGARD HILDA DE OLIVEIRA QUANDT, no cargo efetivo de Especialista em Assuntos Educacionais, na Secretaria Municipal de Educação, por não comparecimento
em tempo hábil.
Art. 2°Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Bento do Sul, 20 de outubro de 2021.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal
LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

PUBLICADO NO DOM Nº_______________
PÁGINA ___________ DE ______________
ASSINATURA:

DECRETO N° 942/2021

Publicação Nº 3359241

DECRETO Nº 0942, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,
Considerando, o art. 7º da Lei nº 4.320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização do Poder Executivo;
Considerando, o art. 4º, da Lei Municipal nº 4.330/2020 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no orçamento vigente do município de São
Bento do Sul e suplementará a seguinte dotação orçamentária:
Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito
Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito
Atividade: 4002 - Departamento de Comunicação Social - DECS
4490520000 - Equipamentos e material permanente (01000100) R$ 10.000,00
Art. 2º Para dar cobertura ao Crédito Suplementar aberto, será utilizado recurso proveniente da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito
Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito
Atividade: 4002 - Departamento de Comunicação Social - DECS
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3390390000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica (01000100) R$ 10.000,00
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
São Bento do Sul, 20 de outubro de 2021.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal
LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo
MARCOS RODRIGO SCHUHMACHER
Secretário Municipal de Finanças

DECRETO N° 943/2021

Publicação Nº 3359244

DECRETO Nº 0943, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,
Considerando, o art. 7º da Lei nº 4.320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização do Poder Executivo;
Considerando, o art. 4º, da Lei Municipal nº 4.330/2020 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar;
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais) no orçamento vigente
do Município de São Bento do Sul e suplementará a seguinte dotação orçamentária:
Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Unidade: 001 - Obras e Serviços Urbanos
Atividade: 2031 - Extensão de Rede e Melhorias na Rede de Iluminação Pública
3390390000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica (03080017) R$ 265.000,00
Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Suplementar aberto, será utilizado recurso proveniente do superávit financeiro na fonte de recursos:
03080017 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP, no valor de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e
cinco mil reais).
Art. 3º. Este entrará em vigor na data de sua publicação.
São Bento do Sul, 20 de outubro de 2021.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal
LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo
MARCOS RODRIGO SCHUHMACHER
Secretário Municipal de Finanças

DECRETO N° 944/2021

Publicação Nº 3359248

DECRETO Nº 0944, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 4452, de 20 de outubro de 2021,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.100.000,00 (seis milhões, cem mil reais) no orçamento vigente do
Município de São Bento do Sul e suplementará a seguinte dotação orçamentária:
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Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
Unidade: 001 - Gestão da Secretaria de Planejamento e Urbanismo
Atividade: 1040 - Programa Mais Asfalto
4490510000 - Obras e instalações (01790179) RR$ 6.100.000,00
Art. 2º Para dar cobertura ao Crédito Suplementar aberto, será utilizado recurso proveniente do ingresso da Transferência Voluntária Especial, conforme Portaria SEF/SC 321/2021, na fonte de recursos01790179 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado,
no valor de R$ 6.100.000,00 (seis milhões, cem mil reais).
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
São Bento do Sul, 20 de outubro de 2021.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal

DECRETO N° 946/2021

Publicação Nº 3359256

DECRETO Nº 0946, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Nomeia Servidor Público Municipal
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 228/01, e
Considerando o que consta nos Memorandos n° 640/2021 – RH e n° 388/2021 – SEMUS,
RESOLVE:
Art. 1° NOMEAR, a partir de 21 de outubro de 2021, BIANCA SCHULHAM E SILVA, em caráter efetivo, habilitada no Concurso Público nº
005/2019, homologado em 25 de outubro de 2019, para exercer o cargo de Médico Endocrinologista, Grupo Ocupacional 08, Nível I, Classe
A, com 40 (quarenta) horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Bento do Sul, 20 de outubro de 2021.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal
LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

PUBLICADO NO DOM Nº_______________
PÁGINA ___________ DE ______________
ASSINATURA:

DECRETO N° 947/2021

Publicação Nº 3359263

DECRETO Nº 0947, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
ALTERA DECRETO Nº 1002, DE 16 DE JULHO DE 2018, QUE HOMOLOGA O REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO.
O PREFEITO MUNICIPAL, no desempenho de suas atribuições legais, e
Considerando o que consta no Ofício COMPAH nº 12/2021,
DECRETA:
Art. 1º O art. 10 do Regimento Interno do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico de São Bento do Sul - COMPAH, de 25 de junho de
2018, homologado pelo Decreto nº 1002, de 16 de julho de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10 As reuniões ordinárias do Conselho serão mensais, devendo ocorrer na segunda semana do mês, com exceção do mês de janeiro,
que será de recesso. O calendário das reuniões deve ser apreciado conforme deliberação e disponibilidade dos conselheiros, definido preferencialmente na reunião precedente.
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(...)”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Bento do Sul, 20 de outubro de 2021.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal
LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

PUBLICADO NO DOM Nº_______________
PÁGINA ___________ DE ______________
ASSINATURA:

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 025/2018

Publicação Nº 3359325

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 025/2018
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 025/2018 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO
SUL, E EMPRESA UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A, EM 15 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº
3/2018.
Pelo presente Termo de Rescisão Contratual que entre si celebram o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede na Rua Jorge Lacerda, nº 75, Centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob nº 86.051.398/0001-00, neste ato representado pelo Secretário de Administração, Sr. MAYKEL ROBERTO LAUBE, portador do CPF nº 003.376.219-85, Fundação Cultural, neste ato
representado pelo Diretor Presidente Sr. ADEMIR WEISS, portador do CPF n° 463.682.649-34, Fundação Municipal de Desportos, neste ato
representado pelo Diretor Presidente Sr. ANTONIO JAURI DA COSTA, portador do CPF n° 881.096.239-72, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,
neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. CARMEN REGINA BINOTTO, portadora do CPF nº 522.849.059-00, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pessoa jurídica de direito
privado, estabelecida na Rua Duque de Caxias nº 831, Centro, na cidade de Timbó - SC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.255.187/0001-08,
neste ato representada pela sua Procuradora, Sra. MARILHA CONCEIÇÃO SALVADOR REINHEIMER, portadora do CPF nº 930.551.610-68,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, estabelecem o que abaixo segue:
Considerando o contrato nº 025/2018 que consiste na contratação de empresa para fornecimento de internet para atender a demanda da
Prefeitura de São Bento do Sul – SC, conforme Anexo – I – Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 003/2018, documentos
esses que ficam fazendo parte integrante do presente Contrato, como se aqui estivessem, integrais e expressamente transcritos, que tem
seu vencimento em 28 de fevereiro de 2022.
Considerando a homologação do Processo Licitatório nº 193/2021 que tem por objeto contratação de empresa para fornecimento de Internet para atender a demanda da Prefeitura de São Bento do Sul - SC, conforme Anexo – I – Termo de Referência do Edital de Pregão
Eletrônico nº 193/2021, documentos esses que ficam fazendo parte integrante do presente Contrato, como se aqui estivessem, integrais e
expressamente transcritos, que gerou o Contrato nº 163/2021 com a empresa vencedora do certame, UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A.
ME, CNPJ nº 02.255.187/0001-08, tendo o início de sua vigência em 07 de outubro de 2021.
Considerando que a prestação de serviços descrita no Contrato nº 163/2021 foi contratada com o objetivo de substituir o objeto do contrato
nº 025/2018, se faz necessária a rescisão do mesmo, a contar de 07 de outubro de 2021.
Parágrafo Único: A rescisão de que trata o presente termo dá-se de forma amigável, na forma do art. 79, inciso II da Lei Federal n. 8.666/93,
conferindo quitação dos termos contratuais, com efeitos a partir de 12 de julho de 2021.
A CONTRATANTE providenciará a publicação do presente instrumento, nos termos do parágrafo único, do art. 61 da Lei 8.666/93.
Nada mais havendo, assinam as partes em 02 (duas) vias de igual forma e idêntico teor, na presença das testemunhas.
São Bento do Sul, 07 de outubro de 2021.
CONTRATADA:
UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A
CONTRATANTE:
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CARMEN REGINA BINOTTO
Secretária do Fundo
Municipal de Saúde

ADEMIR WEISS
Diretor Presidente da Fundação
Cultural
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ANTONIO JAURI DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação
Municipal de Desporto

Testemunhas:
Paulo Roberto Uhlig Carla Eloise M-lbauer Larissa Juliane Jablonski
Diretor do Departamento Diretora de Suprimentos e Assistente Administrativo
de Tecnologia da Informação Patrimônio
VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA
Alexandre Vinícius Weiss
OAB/SC nº 9.974
Advogado – Município de São Bento do Sul

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 044/2020

Publicação Nº 3359337

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 044/2020
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 044/2020 FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E
EMPRESA UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A, EM 21 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2020.
Pelo presente Termo de Rescisão Contratual que entre si celebram o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Capitão Ernesto Nunes, nº 51, Centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob nº 08.281.643/0001-62, neste ato
representado pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. CARMEN REGINA BINOTTO, portadora do CPF nº 522.849.059-00, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pessoa jurídica de direito privado,
estabelecida na Rua Duque de Caxias nº 831, Centro, na cidade de Timbó - SC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.255.187/0001-08, neste ato
representada pela sua Procuradora, Sra. MARILHA CONCEIÇÃO SALVADOR REINHEIMER, portadora do CPF nº 930.551.610-68, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, estabelecem o que abaixo segue:
Considerando o contrato nº 044/2020 que consiste na contratação de empresa especializada para o fornecimento de internet com velocidade 10 mbs de download e 5 mbs de upload, (método de acesso fibra óptica) para unidades de saúde do fundo municipal de saúde (U.
S. Bela aliança, U. S. Rio vermelho povoado, U. S. Urca, U. S. Mato preto e U. S. 25 de julho e ESF 07), conforme Anexo – I – Termo de
Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 41/2020, documentos esses que ficam fazendo parte integrante do presente Contrato, como
se aqui estivessem, integrais e expressamente transcritos, que tem seu vencimento em 21 de outubro de 2021.
Considerando a homologação do Processo Licitatório nº 193/2021 que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de
internet para atender a demanda da Prefeitura de São Bento do Sul – SC, conforme Termo de Referência em anexo do Edital de Pregão
Eletrônico nº 193/2021, documentos esses que ficam fazendo parte integrante do presente Contrato, como se aqui estivessem, integrais e
expressamente transcritos, que gerou o Contrato nº 163/2021 com a empresa vencedora do certame, UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A.
ME, CNPJ nº 02.255.187/0001-08, tendo o início de sua vigência em 07 de outubro de 2021.
Considerando que a prestação de serviços descrita no Contrato nº 163/2021 foi contratada com o objetivo de unificar em um só contrato os
pontos de internet das diversas secretarias do município, se faz necessária a rescisão do contrato nº 044/2020, a contar de 07 de outubro
de 2021.
Parágrafo Único: A rescisão de que trata o presente termo dá-se de forma amigável, na forma do art. 79, inciso II da Lei Federal n. 8.666/93,
conferindo quitação dos termos contratuais, com efeitos a partir de 07 de outubro de 2021.
A CONTRATANTE providenciará a publicação do presente instrumento, nos termos do parágrafo único, do art. 61 da Lei 8.666/93.
Nada mais havendo, assinam as partes em 02 (duas) vias de igual forma e idêntico teor, na presença das testemunhas.
São Bento do Sul, 07 de outubro de 2021.
CARMEN REGINA BINOTTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL 		
DE SAÚDE

UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A
CONTRATADA

Testemunhas:
Ildemara W. dos S. C. Garcia
Diretora do Dpto. de Atenção

Rejane Michelli Pscheidt Foitte
Diretora do Dpto. de Assessoria
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Básica e Gestão de Cuidados á Gestão do SUS
VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA
Alexandre Vinícius Weiss
OAB/SC nº 9.974
Advogado
Município de São Bento do Sul

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 247/2019

Publicação Nº 3359332

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 247/2019
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 247/2019 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO
SUL, E EMPRESA UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A, EM 27 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº
231/2019.
Pelo presente Termo de Rescisão Contratual que entre si celebram o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede na Rua Jorge Lacerda, nº 75, Centro, neste Município, inscrito no CNPJ/MF sob nº 86.051.398/0001-00, neste ato representado pelo Secretário de Assistência Social, Sr. GILMAR LUIS POLLUM, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF
nº 003.608.329-11, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A,
pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Duque de Caxias nº 831, Centro, na cidade de Timbó - SC, inscrita no CNPJ/MF sob
nº 02.255.187/0001-08, neste ato representada pela sua Procuradora, Sra. MARILHA CONCEIÇÃO SALVADOR REINHEIMER, portadora do
CPF nº 930.551.610-68, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, estabelecem o que abaixo segue:
Considerando o contrato nº 247/2019 que consiste na contratação de empresa para o fornecimento de Serviço de Internet (dados de comunicação) para a Secretaria Municipal de Assistência Social, Conselho Tutelar, Centros de Referências de Assistência Social (CRAS Vereadora
Rita Maria Dums e CRAS Serra Alta), Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Programa Bolsa Família e Centro de Apoio e
Formação Infanto-Juvenil (CAFI Portal da Alegria e CAFI Amigos da Natureza), conforme Anexo – I –Termo de Referência do Edital de Pregão
Presencia lnº 231/2019, documentos esses que ficam fazendo parte integrante do presente Contrato, como se aqui estivessem, integrais e
expressamente transcritos, que tem seu vencimento em 31 de dezembro de 2021.
Considerando a homologação do Processo Licitatório nº 193/2021 que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de
internet para atender a demanda da Prefeitura de São Bento do Sul – SC, conforme Termo de Referência em anexo do Edital de Pregão
Eletrônico nº 193/2021, documentos esses que ficam fazendo parte integrante do presente Contrato, como se aqui estivessem, integrais e
expressamente transcritos, que gerou o Contrato nº 163/2021 com a empresa vencedora do certame, UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A.
ME, CNPJ nº 02.255.187/0001-08, tendo o início de sua vigência em 07 de outubro de 2021.
Considerando que a prestação de serviços descrita no Contrato nº 163/2021 foi contratada com o objetivo de unificar em um só contrato os
pontos de internet das diversas secretarias do município, se faz necessária à rescisão do contrato nº 247/2019, a contar de 07 de outubro
de 2021.
Parágrafo Único: A rescisão de que trata o presente termo dá-se de forma amigável, na forma do art. 79, inciso Ltda Lei Federal n. 8.666/93,
conferindo quitação dos termos contratuais, com efeitos a partir de 07de outubro de 2021.
A CONTRATANTE providenciará a publicação do presente instrumento, nos termos do parágrafo único, do art. 61 da Lei 8.666/93.
Nada mais havendo, assinam as partes em 02 (duas) vias de igual forma e idêntico teor, na presença das testemunhas.
São Bento do Sul, 07 de outubro de 2021.
GILMAR LUIS POLLUM 		
UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA
CONTRATADA
SOCIAL
Testemunhas:
Paulo Roberto Uhlig 		
Diretor do Departamento 		
de Tecnologia da Informação

Marcos Rodrigo Schuhmacher
Secretário de Finanças 		

Larissa Juliane Jablonski
Assistente Administrativo

VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA
Alexandre Vinícius Weiss
OAB/SC nº 9.974
Advogado
Município de São Bento do Sul
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Publicação Nº 3359321

EXTRATO DO CONTRATO N° 174/2021
DA ESPÉCIE: Termo de Contrato de Empreitada que entre si celebram o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL e a Empresa LN CONSTRUÇÕES
LTDA - EPP.
DO OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais, mão de obra e demais obrigações necessárias para
ampliação do CEIM Neide de Fátima Lobermayer, situado na Rua Mathias Nossol, nº 1177, Bairro Serra Alta, São Bento do Sul/SC, conforme
memorial descritivo e projetos em anexo ao Edital de Tomada de Preços nº 194/2021, documentos esses que ficam fazendo parte integrante
do presente Contrato, como se aqui estivessem, integrais e expressamente transcritos.
DO VALOR: R$ 1.215.994,39 – valor total.
DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 (cinco) meses a contar da data da emissão da Ordem de Serviço.
DA VIGÊNCIA: A vigência deste contrato será de 06 (seis) meses, a contar de 14 de outubro de 2021 e a terminar em 13 de abril de 2022,
para fins administrativos e financeiros, porém a conclusão da obra deverá ser realizada no prazo estipulado de 04 (quatro) meses.
São Bento do Sul, 14 de outubro de 2021.
ASS: JOSIAS TERRES, pela Secretaria de Educação do Município.
LN CONSTRUÇÕES LTDA EPP, como Contratada.

PORTARIAS N° 2519/2021 A 2532/2021

Publicação Nº 3359212

PORTARIA Nº 2519, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Concede Progressão vertical
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 2966/2012 e do que
consta no Processo Administrativo nº 23358/2021,
RESOLVE:
Art. 1° CONCEDER, a partir de 17 de setembro de 2021, progressão vertical à servidora FRANCIELLE DO NASCIMENTO PIMENTEL, ocupante
do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços, Grupo Ocupacional 01, Classe B, na Secretaria Municipal de Educação, passando do Nível I para o
Nível II – Ensino Fundamental Completo.
Art. 2° Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos à 17 de setembro de 2021.
São Bento do Sul, 20 de outubro de 2021.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal
LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

PORTARIA Nº 2520, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Concede Progressão vertical
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 2966/2012 e do que
consta no Processo Administrativo nº 24949/2021,
RESOLVE:
Art. 1° CONCEDER, a partir de 22 de setembro de 2021, progressão vertical ao servidor GERSON EVERS MENDES, ocupante do cargo efetivo
de Engenheiro Civil, Grupo Ocupacional 06, Classe H, na Secretaria Municipal de Educação, passando do Nível I para o Nível II – Especialização.
Art. 2° Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos à 22 de setembro de 2021.
São Bento do Sul, 20 de outubro de 2021.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal
LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

PORTARIA Nº 2521, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Concede Progressão vertical
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O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 2966/2012 e do que
consta no Processo Administrativo nº 24347/2021,
RESOLVE:
Art. 1° CONCEDER, a partir de 23 de setembro de 2021, progressão vertical à servidora MARA SANDRA DE LIMA NORONHA DA SILVA,
ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços, Grupo Ocupacional 01, Classe B, na Secretaria Municipal de Educação, passando do Nível
I para o Nível II – Ensino Fundamental Completo.
Art. 2° Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos à 23 de setembro de 2021.
São Bento do Sul, 20 de outubro de 2021.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal
LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

PORTARIA Nº 2522, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Concede Progressão vertical
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 2966/2012 e do que
consta no Processo Administrativo nº 25203/2021,
RESOLVE:
Art. 1° CONCEDER, a partir de 28 de setembro de 2021, progressão vertical ao servidor VILMAR DO PRADO LUZ, ocupante do cargo efetivo
de Auxiliar de Operações, Grupo Ocupacional 01, Classe B, na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, passando do Nível I para
o Nível II – Ensino Fundamental Completo.
Art. 2° Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos à 28 de setembro de 2021.
São Bento do Sul, 20 de outubro de 2021.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal
LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

PORTARIA Nº 2523, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Concede Progressão vertical
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 2966/2012 e do que
consta no Processo Administrativo nº 25569/2021,
RESOLVE:
Art. 1° CONCEDER, a partir de 30 de setembro de 2021, progressão vertical ao servidor JULIO KOZOSKI, ocupante do cargo efetivo de
Auxiliar de Operações, Grupo Ocupacional 01, Classe B, na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, passando do Nível I para o
Nível II – Ensino Fundamental Completo.
Art. 2° Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos à 30 de setembro de 2021.
São Bento do Sul, 20 de outubro de 2021.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal
LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

PORTARIA Nº 2524, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Concede Progressão vertical
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 2966/2012 e do que
consta no Processo Administrativo nº 26449/2021,
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RESOLVE:
Art. 1° CONCEDER, a partir de 8 de outubro de 2021, progressão vertical à servidora BEATRIZ MARIA TASCHEK DE CAMARGO, ocupante
do cargo efetivo de Técnico em Enfermagem, Grupo Ocupacional 04, Classe D, na Secretaria Municipal de Saúde, passando do Nível I para
o Nível II – Graduação.
Art. 2° Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos à 8 de outubro de 2021.
São Bento do Sul, 20 de outubro de 2021.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal
LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

PORTARIA Nº 2525, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Concede Progressão vertical
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 2966/2012 e do que
consta no Processo Administrativo nº 26469/2021,
RESOLVE:
Art. 1° CONCEDER, a partir de 8 de outubro de 2021, progressão vertical à servidora ROSEMARE AUGUSTIN, ocupante do cargo efetivo de
Assistente Administrativo, Grupo Ocupacional 04, Classe I, na Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, passando do Nível II para
o Nível III – Especialização.
Art. 2° Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos à 8 de outubro de 2021.
São Bento do Sul, 20 de outubro de 2021.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal
LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

PORTARIA Nº 2526, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Concede Progressão vertical
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 2966/2012 e do que
consta no Processo Administrativo nº 26697/2021,
RESOLVE:
Art. 1° CONCEDER, a partir de 13 de outubro de 2021, progressão vertical à servidora GISELE FABIANE DE BASTOS PINTO, ocupante do
cargo efetivo de Auxiliar de Serviços, Grupo Ocupacional 01, Classe B, na Secretaria Municipal de Educação, passando do Nível I para o
Nível II – Ensino Fundamental Completo.
Art. 2° Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos à 13 de outubro de 2021.
São Bento do Sul, 20 de outubro de 2021.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal
LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

PORTARIA Nº 2527, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Concede Progressão vertical
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 2966/2012 e do que
consta no Processo Administrativo nº 26651/2021,
RESOLVE:
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Art. 1° CONCEDER, a partir de 13 de outubro de 2021, progressão vertical à servidora BARBARA PACHEWSKY, ocupante do cargo efetivo
de Recepcionista, Grupo Ocupacional 02, Classe D, na Secretaria Municipal de Saúde, passando do Nível I para o Nível II – Ensino Médio.
Art. 2° Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos à 13 de outubro de 2021.
São Bento do Sul, 20 de outubro de 2021.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal
LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

PORTARIA Nº 2528, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Concede Progressão vertical
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 2966/2012 e do que
consta no Processo Administrativo nº 26911/2021,
RESOLVE:
Art. 1° CONCEDER, a partir de 15 de outubro de 2021, progressão vertical ao servidor EDUARDO ANTUNES BRANCO, ocupante do cargo
efetivo de Técnico de Segurança do Trabalho, Grupo Ocupacional 04, Classe B, na Secretaria Municipal de Administração, passando do Nível
I para o Nível II – Graduação.
Art. 2° Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos à 15 de outubro de 2021.
São Bento do Sul, 20 de outubro de 2021.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal
LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

PORTARIA Nº 2529, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Admite Servidor em Caráter Temporário
O Prefeito Municipal de São Bento do Sul, no uso das atribuições privativas que lhe são conferidas pelos incisos III e V do artigo 51 da Lei
Orgânica Municipal e nos termos do Processo Seletivo de Contratação Temporária nº 06/2021, - -- - RE S O L V E:
Admitir em caráter temporário, na Secretaria Municipal de Educação, ANA MARIA DE PAULA MATOS, para atuar na EBM Pres. Castelo Branco, na função de Professor Anos Iniciais, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, a partir 21 de outubro de 2021 até 20 de abril
de 2022-ou enquanto perdurar a vacância do cargo.
São Bento do Sul, 20 de outubro de 2021.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal
LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

PORTARIA Nº 2530, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Admite Servidor em Caráter Temporário
O Prefeito Municipal de São Bento do Sul, no uso das atribuições privativas que lhe são conferidas pelos incisos III e V do artigo 51 da Lei
Orgânica Municipal e nos termos do Processo Seletivo de Contratação Temporária nº 06/2021 e considerando que JEANE MARLI PINHEIRO
LIEBL encontra-se em Auxílio Doença,
-- - RE S O L V E:
Admitir em caráter temporário, na Secretaria Municipal de Educação, JARLENE XIMENDES PARDIM BARBOSA, para atuar no PEM Sossego
da Mamãe, na função de Professor Anos Finais - Artes, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, a partir 21 de outubro de 2021
até 20 de abril de 2022-ou enquanto perdurar a vacância do cargo.
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São Bento do Sul, 20 de outubro de 2021.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal
LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

PORTARIA Nº 2531, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Concede Averbação de Tempo de Serviço/Contribuição
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora pública municipal ROSANE ZIEMANN, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Educação Infantil,
na Secretaria Municipal de Educação, Averbação de Tempo de Serviço/Contribuição do INSS, Protocolo n° 20024050.1.00243/16-5, de 4
anos, 8 meses e 4 dias, conforme documentação anexa ao Processo nº 63537/2021.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Bento do Sul, 20 de outubro de 2021.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal
LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

PORTARIA Nº 2532, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Consolida Portaria nº 1318/2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Consolidar a Portaria nº 1318, de 19 de maio de 2021, que concedeu pensão por morte à CLAUDIO ROGERIO HLAWATSCH, em
virtude da homologação pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – TCE/SC, do processo nº @APE 21/00446244, através da
Decisão nº GAC/CFF – 1298/2021, de 01 de outubro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Bento do Sul, 20 de outubro de 2021.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal
LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

CLIFFORD JELINSKY
Diretor-Presidente do IPRESBS

Câmara Municipal
PORTARIA Nº 54 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359765

PORTARIA Nº 054 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
“Corrige Nomenclatura do Art. 2º da Portaria 025/2020 da Servidora efetiva Rosilene Arnoldo.”
A Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º. Corrigir a nomenclatura do Art. 2º da Portaria nº 025/2020, sobre a FG-5, no valor de R$ 600,00, da servidora Rosilene Arnoldo,
ocupante do cargo efetivo de Assistente Legislativo, do Quadro de Pessoal do Poder Legislativo do Município de São Bento do Sul, de conformidade com a Lei nº 2.983, de 27 de março de 2012.
Paragrafo Único. A concessão da Função Gratificada dar-se-á para a mesma como Fiscal da Execução de todos os contratos mantidos por
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essa Casa de Leis, tanto os em vigência, quanto os novos a serem assinados. (Fiscal de Contratos)
Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos desde 31 de dezembro de 2020.
São Bento do Sul, 19 de outubro de 2021.
CARLA ODETE HOFMANN
Presidente

SAMAE - São Bento do Sul
PORTARIA/SAMAE/SBS/Nº 137, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358391

PORTARIA/SAMAE/SBS Nº 137, de 19 de outubro de 2021.
“CONCEDE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO”
O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE de São Bento do Sul-SC, nomeado pelo Decreto nº 013,
de 1º de janeiro de 2021, do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 7.º, § 2.º
da Lei Municipal n.º 41 de 17/08/1966, alterada pela Lei Municipal n.º 702 de 03/12/1996;
RESOLVE
Art. 1º – CONCEDER ao servidor ADIR ROGOZINSKI, ocupante do cargo de provimento efetivo de Operador de Máquinas, matrícula 306,
Gratificação de Função, nível FG 3 - Agente de Setor, em conformidade com o Artigo 75, da Lei Municipal Nº 228, de 28/12/2001, e modificação introduzida pela Lei Municipal Nº 4.197 de 23/12/2019.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos legais a partir de 1º outubro de 2021.
OSVALCIR PETERS
Diretor Presidente

PORTARIA/SAMAE/SBS/Nº 138, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358395

PORTARIA/SAMAE/SBS Nº 138, de 19 de outubro de 2021.
“CONCEDE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO”
O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE de São Bento do Sul-SC, nomeado pelo Decreto nº 013,
de 1º de janeiro de 2021, do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 7.º, § 2.º
da Lei Municipal n.º 41 de 17/08/1966, alterada pela Lei Municipal n.º 702 de 03/12/1996;
RESOLVE
Art. 1º – CONCEDER ao servidor LUIS CLAUDIO PIECHONTCOSKI, ocupante do cargo de provimento efetivo de Operador de Serviços de
Pedreiro, matrícula 340, Gratificação de Função, nível FG 2 - Agente de Serviços, em conformidade com o Artigo 75, da Lei Municipal Nº
228, de 28/12/2001, e modificação introduzida pela Lei Municipal Nº 4.197 de 23/12/2019.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos legais a partir de 1º outubro de 2021.
OSVALCIR PETERS
Diretor Presidente

TERMO DE CESSÃO DE USO 08/2021

Publicação Nº 3359220

TERMO DE CESSÃO DE USO N. 08/2021
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São Bento do Sul – SAMAE, Autarquia Municipal inscrita no CNPJ sob o n° 86.050.978/000183, com sede na Rua João Wenceslau Pscheidt 811, Bairro Brasília, em São Bento do Sul/SC, neste ato representada pelo seu Diretor
Presidente, Sr. Osvalcir Peters, doravante denominada CEDENTE, e o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, inscrito no CNPJ sob o n.
86.051.398/0001-00, com endereço na Rua Jorge Lacerda, n. 75, Centro, em São Bento do Sul/SC, neste ato representado pelo Sr. Prefeito
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Municipal, Antonio Joaquim Tomazini Filho, doravante denominada CESSIONÁRIA, celebram entre si o presente Termo de Cessão de Uso de
Móveis, mediante cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO – Constitui-se objeto do presente instrumento a cessão, a título gratuito, do direito de uso do imóvel
de propriedade do SAMAE localizado na Estrada Cruzeiro, bairro Cruzeiro, na cidade de São Bento do Sul/SC, com área de 46.764,60m²,
matriculado sob o n. no Cartório de Registros de Imóveis desta Comarca.
CLÁUSULA SEGUNDA: DO USO – O imóvel cedido destina-se ao uso exclusivo do Município de São Bento do Sul e/ou suas Secretarias, não
podendo este, em hipótese alguma, comercializar, emprestar ou ceder para qualquer ente público de outra esfera, ou mesmo com terceiros.
Parágrafo Único – A não observância do disposto na presente cláusula acarretará na automática extinção da cessão, com a consequente
devolução do imóvel.
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CEDENTE – O CEDENTE obriga-se a transferir os direitos de uso do imóvel referido no presente Termo para o CESSIONÁRIO.
CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CESSIONÁRIO – São obrigações do CESSIONÁRIO:
a. Manter o imóvel cedido em perfeitas condições de uso, correndo, por sua responsabilidade, todas as despesas de conservação ou manutenção;
b. Arcar com eventual fatura de energia elétrica das instalações;
c. Informar antecipadamente ao SAMAE todas as obras, modificações, melhorias ou reformas que se pretende realizar no imóvel, sendo que
as mesmas somente poderão ser realizadas mediante aceite formal do CEDENTE.
d. Reparar todos os danos advindos na estrutura e/ou condição existente do imóvel, que surjam por ação ou omissão do CESSIONÁRIO;
e. Responsabilizar-se por eventuais furtos/roubos/danos ocorridos nas instalações, isentando o SAMAE de qualquer responsabilidade, pelo
simples fato de o imóvel ser de sua propriedade.
CLÁUSULA QUINTA: DAS BENFEITORIAS E MELHORIAS – Todas as benfeitorias realizadas no imóvel cedido se incorporarão ao bem pertencente ao SAMAE, sem que haja a obrigação de indenizar ou compensar o CESSIONÁRIO ao fim da cessão, salvo documento com disposição
expressa em sentido contrário.
CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO – A presente cessão terá vigência de 10 (dez) anos, podendo ser objeto de prorrogação, mediante prévia
anuência das partes em termo aditivo.
CLÁUSULA SEXTA: DA DEVOLUÇÃO – Quando exigido, seja por interesse da Administração ou por violação das cláusulas do presente, o
bem deverá ser restituído no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, sem que caiba, ainda, direito de
indenização ao CESSIONÁRIO.
CLÁUSULA SÉTIMA: DO FORO – Fica eleito o Foro de São Bento do Sul/SC como único competente para dirimir quaisquer dúvidas, ações e
feitos judiciais que acaso venham aforar relativamente a este Termo.
E, por assim terem acordado, justos e definidos, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas)
testemunhas adiante nomeadas.
São Bento do Sul/SC, 13 de outubro de 2021.
Osvalcir Peters Antonio Joaquim Tomazini Filho Diretor Presidente Prefeito Municipal
Testemunhas:
Nome: ________________________
CPF: _________________________
Nome: ________________________
CPF: _________________________

TERMO DE EXTINÇÃO DO COMODATO 08/2021

Publicação Nº 3359414

TERMO DE EXTINÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO BENTO DO SUL – SAMAE, inscrito no CNPJ sob o n° 86.050.978/0001-83,
com sede na Rua João Wenceslau Pscheidt 811, Bairro Brasília, em São Bento do Sul/SC, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Sr. Osvalcir Peters, e o CONSELHO COMUNITÁRIO DO BAIRRO CRUZEIRO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.
83.787.960/0001-70, com sede na Estrada Cruzeiro, n. 631, bairro Cruzeiro, na cidade de São Bento do Sul/SC, neste ato representada pelo
seu Presidente, Sr. Antonio Vanderlei Moreira de Lima, portador do CPF n. 757.702.539-91, resolvem celebrar o presente termo de extinção
de Contrato de Comodato n. 51/2006, celebrado em 09/10/2006, nos termos abaixo delineados.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO
1.1. A extinção do presente contrato de modo antecipado se dá por mútuo consentimento, em observância ao que dispõe a Cláusula Quinta
do Contrato de Comodato.
1.2. Tendo em vista que a extinção ocorre para atender aos interesses da Administração e que o CONSELHO COMUNITÁRIO não apresenta
qualquer objeção a sua ocorrência, nada será devido a título de indenização.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES
2.1. Toda benfeitoria realizada ao longo do período do comodato se incorporará ao imóvel ora retomado pelo SAMAE, sem que caiba qualquer retenção ou indenização ao CONSELHO COMUNITÁRIO.
2.2. Com a extinção do contrato, extingue-se, igualmente, as obrigações do CONSELHO COMUNITÁRIO previstas na Cláusula Terceira do
referido documento.
2.3. O imóvel passa a ser de responsabilidade exclusiva do SAMAE a contar da assinatura do presente Termo.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO
Fica eleito o Foro de São Bento do Sul/SC como único competente para dirimir quaisquer dúvidas, ações e feitos judiciais que acaso venham
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aforar relativamente a este Termo.
E, por assim terem acordado, justos e definidos, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas)
testemunhas adiante nomeadas.
São Bento do Sul/SC, 08 de outubro de 2021.
Osvalcir Peters Antonio Vanderlei Moreira de Lima
Diretor Presidente Presidente Cons. Comunitário do Bairro Cruzeiro
Testemunhas:
Nome: ________________________
CPF: _________________________
Nome: ________________________
CPF: _________________________
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São Bernardino
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO PROCES. 98/2021 PR60/2021
ESTADO DE SANTA CATARINA,
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDINO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 98/2021
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2021.

Publicação Nº 3359379

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E099405F686D97EA87CA250E4FF2505C13BE18A0

O Município de São Bernardino-SC, torna público aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor
preço por Lote, para aquisição de materiais, figurinos e locação de diversas figuras luminosas com enfeites iluminados e coloridos para
decoração de natal da praça municipal, locação de palco para abertura do natal e contratação da Banda Nave SOM para Show com ALEWX
DIAS E ANDERSON, que acontecerá no dia 03/12/2021. Estará recebendo as propostas até as 09:00 hs, do dia 03/11/2021. A íntegra
deste Edital estará disponível no site www.saobernardino.sc.gov.br, no menu Licitações/Pregão, no DOM/SC e junto ao setor de licitações
do município, maiores informações poderão ser obtidas pelo fone (49) 36540054/0014. São Bernardino-SC, aos 18/10/2021– DALVIR LUIZ
LUDWIG - Prefeito Municipal.

DECRETO Nº 333/2021

Publicação Nº 3359370

DECRETO Nº 333/2021 DE 19/10/2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL, CRIA NOVO ELEMENTO DE DESPESA NO PLANO PLURIANUAL – PPA 2018/2021, NA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E NO ORÇAMENTO MUNICIPAL EM VIGOR, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o art.
41, II e Art. 43, II, da Lei Federal nº 4.320/64, em especial a Lei nº 1.372/2021 de 19/10/2021;;
DECRETA:
Art. 1º. Fica realizada a abertura de crédito especial, bem como criado novo elemento de despesa, no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos
e cinquenta mil reais), no Plano Plurianual – PPA 2018/2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento Municipal em vigor do
Município de São Bernardino, conforme fica a seguir demonstrado:
Plano Plurianual
ÓRGÃO 06.00 Secretaria do Desenvolvimento Social
UNIDADE 06.03 FHIS – Fundo de Habitação de Interesse Social
PROJETO ATIVIDADE Apoio a Construção de Unidades Habitacionais - Urbano
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 16.482.0013.1.004
ELEMENTOS 4490 (F- 1415) R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
4490 (F – 1416) R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
Lei de Diretrizes Orçamentárias
ÓRGÃO 06.00 Secretaria do Desenvolvimento Social
UNIDADE 06.03 FHIS – Fundo de Habitação de Interesse Social
PROJETO ATIVIDADE Apoio a Construção de Unidades Habitacionais - Urbano
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 16.482.0013.1.004
ELEMENTOS 4490 (F- 1415) R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
4490 (F – 1416) R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
Lei Orçamentária Anual
ÓRGÃO 06.00 Secretaria do Desenvolvimento Social
UNIDADE 06.03 FHIS – Fundo de Habitação de Interesse Social
PROJETO ATIVIDADE Apoio a Construção de Unidades Habitacionais - Urbano
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 16.482.0013.1.004
ELEMENTOS 4490 (F- 1415) R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
4490 (F – 1416) R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
Valor total R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais);
Art. 2º. Para a abertura do crédito especial, serão utilizados recursos oriundos da tendência de excesso de arrecadação prevista para o
exercício financeiro de 2021, conforme demonstrado a seguir:
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a) O valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), relativo à Emenda individual ao Orçamento da União/2021, “Transferência Especial na
Área de Investimento”, Emenda nº 32350006;
b) O valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) relativo à Emenda individual ao Orçamento da União/2021, “Transferência Especial
na Área de Investimento”, Emenda nº 28550001;
Art. 3º. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
De Florianópolis, Estado de Santa Catarina, em 19 de Outubro de 2021.

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA
TAIZA CARNIEL
Sec. Adm. E Fazenda

DECRETO Nº 335/2021

Publicação Nº 3359372

DECRETO Nº 335/2021 DE 19/10/2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL, CRIA NOVO ELEMENTO DE DESPESA NO PLANO PLURIANUAL – PPA 2018/2021, NA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E NO ORÇAMENTO MUNICIPAL EM VIGOR, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o art.
41, II e Art. 43, I, da Lei Federal nº 4.320/64, em especial a Lei nº 1.372/2021 de 19/10/2021;;
DECRETA:
Art. 1º. Fica realizada a abertura de crédito especial, bem como criado novo elemento de despesa, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), no Plano Plurianual – PPA 2018/2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento Municipal em vigor do Município de São
Bernardino, conforme fica a seguir demonstrado:
Plano Plurianual
ÓRGÃO 06.00 Secretaria do Desenvolvimento Social
UNIDADE 06.03 FHIS – Fundo de Habitação de Interesse Social
PROJETO ATIVIDADE Apoio a Construção de Unidades Habitacionais - Urbano
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 16.482.0013.1.004
ELEMENTOS 4490 (F – 3.000) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
Lei de Diretrizes Orçamentárias
ÓRGÃO 06.00 Secretaria do Desenvolvimento Social
UNIDADE 06.03 FHIS – Fundo de Habitação de Interesse Social
PROJETO ATIVIDADE Apoio a Construção de Unidades Habitacionais - Urbano
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 16.482.0013.1.004
ELEMENTOS 4490 (F – 3.000) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
Lei Orçamentária Anual
ÓRGÃO 06.00 Secretaria do Desenvolvimento Social
UNIDADE 06.03 FHIS – Fundo de Habitação de Interesse Social
PROJETO ATIVIDADE Apoio a Construção de Unidades Habitacionais - Urbano
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 16.482.0013.1.004
ELEMENTOS 4490 (F – 3.000) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
Valor total R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
Art. 2º. Para a abertura do crédito especial, será utilizados recurso oriundo do superávit financeiro do exercício anterior, conforme demonstrado a seguir:
a) O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) recursos oriundo do superávit financeiro do exercício anterior.
Art. 3º. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
De Florianópolis, Estado de Santa Catarina, em 19 de Outubro de 2021.

DALVIR LUIZ LUDWIG
ASSINADO DIGITALMENTE
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Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA
TAIZA CARNIEL
Sec. Adm. E Fazenda

DECRETO Nº 336/2021

Publicação Nº 3359464

DECRETO Nº 336/2021 DE 19/10/2021
HOMOLOGA RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO
– SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais em especial o disposto no Art. 57 da Lei Orgânica do Município;
Considerando a deliberação tomada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de São Bernardino – SC em
05 de outubro de 2021;

DECRETA:
Art. 1º - Fica homologada a Resolução nº 03/2021 de 05/10/2021, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que
trata da aprovação de processo suplementar de escolha de membro para o Conselho Tutelar do Município de São Bernardino - SC.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogados as disposições em contrário.
De Florianópolis - SC, aos 19 de Outubro de 2021.

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA
TAIZA CARNIEL
Sec. Adm. e Fazenda

DECRETO Nº 337/2021

Publicação Nº 3359460

DECRETO Nº 337/2021 DE 21/10/2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO – SC E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial a Lei Municipal
nº 790/10 de 26/04/2010, alterada pela Lei nº 1.187/2017 de 02/05/2017 e Lei nº 1.371/2021 de 19/10/2021;

DECRETA:
Art. 1º - Ficam nomeados pelo presente Decreto, os membros do Conselho Municipal de Habitação do Município de São Bernardino SC,
abaixo relacionados, em conformidade com o Artigo 6º da Lei nº 790/2010 de 26/04/2010, alterada pela Lei nº 1.187/2017 de 02/05/2017
e Lei nº 1.371/2021 de 19/10/2021:
DO PODER PÚBLICO:
I) - Representante da Secretaria da Secretaria de Administração:
a) - Titular – Juliano da Silva
CPF: 008.606.799-00
b) - Suplente – Luiz Carlos Negri
CPF: 028.319.209-73
II) - Representantes da Secretaria do Desenvolvimento Social:
a) - Titular – Gislaine Negri Zanovelo
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CPF: 070.788.189-70
b) - Suplente – Fernanda Maria Rauber
CPF: 108.270.279-07
III) - Representante da Secretaria de Educação, Cultura e esportes:
a) - Titular – Noraci Trevisol Dalla Valle
CPF: 019.052.359-09
b) - Suplente – Fernanda Link
CPF: 080.132.979-50
IV) - Representante da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente:
a) - Titular – Arcione Ribeiro
CPF: 046.522.709-09
b) - Suplente – Elzevir Júlio de Almeida
CPF: 058.180.809-60
DA SOCIEDADE CIVIL:
I) - Representantes da Associação de Pais e Professores – APP, da Escola Básica Estadual São Bernardino:
a) - Titular – Danieli Nespolo
CPF: 048.288.111-92
b) - Suplente – Gilberto Breske Pereira
CPF: 032.025.919-67
II) - Representantes do Clube de Mães da sede do Município:
a) - Titular – Sueli Welter
CPF: 058.845.479-60
b) - Suplente – Ilka Ledvina Fusinger Weschenfelder
CPF: 824.931.209-06
III) - Representantes da Associação Comercial e Industrial de São Bernardino-SC – ACISB:
a) - Titular – Derzi Banaszeski
CPF: 031.315.769-36
b) - Suplente – Valdemir Mundzlinger
CPF: 017.546.909-12
IV) - Representantes do Grupo de Jovens do Município:
a) - Titular – Gesmari Rodrigues de Oliveira dos Santos
CPF: 107.725.859-38
b) - Suplente – Daniely Schwarzbold
CPF: 104.750.779-03
V) - Representantes do Sindicato dos Trabalhadores de São Bernardino:
a) - Titular – Lourdes Klein
CPF: 016.069.929-02
b) - Suplente – Adair Alves Xavier
CPF: 020.756.579-12
Art. 3º - Os serviços prestados pelas pessoas nomeadas através deste Decreto são considerados relevantes para o Município, sem direito a
qualquer remuneração.
Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino-SC,
em 21 de Outubro de 2021.

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:
TAIZA CARNIEL
Sec.de Adm. e Fazenda
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EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO N. 98/2021 PR60/2021

Publicação Nº 3359382

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E099405F686D97EA87CA250E4FF2505C13BE18A0

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDINO

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 98/2021
PREGÃO PRESENCIAL No 60/2021
01. PREÂMBULO
1.1
O Município de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, por intermédio de seu
PREGOEIRO(a), designado(a) pela portaria n. 227/2021 de 27/04/2021, comunica aos interessados
que está promovendo o Processo Licitatório de n.º 60/2021, na Modalidade Pregão, do tipo menor
preço por LOTE e Presencial, cujo setor interessado é a Secretaria Municipal de Educação, Cultura
e Esportes, conforme dispõe a Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal nº 17/2006 de 02 de Janeiro de 2006,
Decreto n.19/2009 , decreto n. 132/2009, Decreto n. 254/2012 e Decreto n. 09/2018, decreto n.
145/2019, Lei Complementar n. 123/2006 alterada pela Lei Complementar n. 147/2014 e demais
legislação vigente e pertinente à matéria.
1.2 Os documentos referente o Credenciamento e envelopes de n.º 01 contendo as propostas de
preços e de n.º 02, contendo a documentação de habilitação deverão ser entregues ao Pregoeiro(a)
do Município no ato do CREDENCIAMENTO que emitirá o respectivo Protocolo de Entrega, no
Centro Administrativo Municipal, situado na Rua Verônica Scheid, S/N– Centro, São Bernardino -SC,
CEP 89982-000, até às 09:00 horas do dia 03/11/2021 iniciando-se a Sessão Pública às 09:15
horas do mesmo dia e local.
1.3 - Não havendo descrição nos envelopes que possibilite identificar com clareza o Processo
Licitatório, a licitante, e se for referente à documentação ou proposta, a proponente estará
automaticamente inabilitada e desclassificada.
02. OBJETO
2.1 - O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,
FIGURINOS E LOCAÇÃO DE DIVERSAS FIGURAS LUMINOSAS COM ENFEITES ILUMINADOS
E COLORIDOS, PARA DECORAÇÃO DE NATAL DA PRAÇA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA
RUA SÃO BERNARDINO, CENTRO, LOCAÇÃO DE PALCO PARA ABERTURA DO NATAL E
CONTRATAÇÃO DA BANDA NAVE SOM PARA SHOW DE ABERTURA COM ALEX DIAS E
ANDERSON, QUE ACONTECERÁ NO DIA 03/12/2021 COM ÍNICIO AS 21:00 HR, INCLUSO
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E RETIRADA DA DECORAÇÃO.

ITENS E SEUS RESPECTIVOS VALORES MÁXIMOS

Lote: LOTE 1
Item

Especificação

Unid.

Quantidade

Preço Unit.
Máximo

Preço Total

1
Rua Verônica Scheid, Nº 1008,Centro, São Bernardino- SC, CEP . 89.982-000.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

FIGURA LUMINOSA MODELO STAR 08 ALT. 1,10 MTS LARG,
1,85MTS
FIGURA LUMINOSA MODELO STAR 3ALT. 1,40M LARG 1,30.
FIGURA LUMINOSA PIRULITO DE ESTRELA ALT 1,20M
LARG. 50M.
FIGURA LUMINOSA FELIZ NATAL LINEAR ALT1,15M LARG.
3,65
FIGURA LUMINOSA BOTA ALCAÇUZ ALT. 1,75M LARG.
1,45M.
FIGURA LUMINOSA TRENO LUMINOSO ALT. 2,40M
LARG.8,40M.
FIGURA LUMINOSA PRESÉPIO SAGRADA FAMÍLIA ALT
3,20M LARG.3,5M
FIGURA LUMINOSA TRÊS REIS MAGOS ALT.2,25M
LARG.4,0M
FIGURA LIMINOSA ESTRELA DE LUZ DE ALT 1MTS.
FIGURA LUMINOSA ESTRELA DE LUZ DE ALT. 0,80CM
FIGURA LUMINOSA ESTRELA DE LUZ DE ALT. 0,50CM
FIGURA LUMINOSA EM POLIETILENO BOLAS LUMINOSAS
0,70CM
FIGURA LUMINOSA EM POETILENO BOLAS LUMINOSAS
0,50CM
FIGURA ILUMINADA EM POETILENO CAIXAS DE PRESENTE
LUMINOSA ALT. 0,85CM LARG. 0,95CM
FIGURA
ILUMINADA
EM
POETILENO
COGUMELO
LUMINOSO ALT.0,57CM DIÂMETRO 0,50CM
FIGURA LUMINOSA EM POETILENO COGUMELO LUMINOSO
ALT. 0,39CM DIÂMETRO 0,50CM
LOCAÇÃO DE FIGURA NOEL SENTADO NA CAIXA FIBRA
ALT. 1,75M LARG. 1,20M PROFUNDIDADE 1,20M
LOCAÇÃO DE FIGURA NOEL COM PILHA DE BOLAS
ILUMINADA FIBRA ALT. 2,60 LARG. 1,40 PROF.1,0 MTS.
LOCAÇÃO DE FIGURA BONECO DE NEVE BOLA ALT. 1,30
LARG. 1,35 PROF. 0,80CM
LOCAÇÃO DE FIGURA BONECO DE NEVE BOLA ALT. 1,30
LARG 1,35 PROF. 0,77
LOCAÇÃO DE FIGURA EM FIBRA NOEL E NOELA FACE ALT.
1,85MTS LARG 1,10MTS
LOCAÇÃO DE ARVORE DE NATAL FESTÃO ILUMINADA ALT.
2,10MTS.
LOCAÇÃO DE ARVORE DE NATAL FESTÃO ILUMINADA ALT.
3,0MTS
MANGUEIRA LED 100M
PISCA BLINDADO 100L BQ/BF 9M
CORTINA 500L 3X2,5 MBQ/BF
CASCATA 200L 5MBQ/BF
CABO PP 2X2,25MM ROLO DE 100M
CABO PP 2X2,15 MM ROLO DE 100M
ROUPA DE NOEL ALTO PADRÃO
ROUPA DE MAMÃE NOELA ALTO PADRÃO
ROUPA DO DUENDE
LOCAÇÃO DE PALCO PARA ABERTURA DO NATAL, 8X6M
POR 60CM ALTURA, COBERTO DE TECIDO PRETO,
SONORIZAÇÃO SISTEMA THREE WAY COM 8 LINE DE 600W
E 4 GRAVES DUPLOS DE 2,000W. MESA DE SOM DIGITAL
DE NO MINIMO 22 CANAIS, DEMAIS CABOS E ACESSORIOS,
PAINEL DE LED 4X2 METROS P5 COM ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO, ILUMINAÇÃO 4 MINI BRUT DE 200W, 12 PAR LED
15X18W, 8 BEAM 230 7R, MESA DE ILUMINAÇÃO 4
UNIVERSOS, GRID DE TRELIÇA DE 38 METROS PARA
MONTAGEM DE SOM E LUZ, FOTOGRAFO OFICIAL PARA

Und

10,00

1.008,00

10080,00

Und
Und

6,00
10,00

952,00
470,00

5712,00
4700,00

Und

1,00

2.200,00

2200,00

Und

1,00

1.142,00

1142,00

Und

1,00

9.420,00

9420,00

Und

1,00

6.270,00

6270,00

Und

1,00

5.670,00

5670,00

Und
Und
Und
Und

1,00
2,00
4,00
4,00

406,30
380,20
320,00
882,00

406,30
760,40
1280,00
3528,00

Und

4,00

546,00

2184,00

Und

1,00

3.834,00

3834,00

Und

3,00

784,00

2352,00

Und

2,00

756,00

1512,00

Und

1,00

3.249,00

3249,00

Und

1,00

3.640,50

3640,50

Und

2,00

2.030,00

4060,00

Und

1,00

2.450,00

2450,00

Und

1,00

1.750,00

1750,00

Und

4,00

553,00

2212,00

Und

2,00

1.946,00

3892,00

Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und

7,00
56,00
80,00
80,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00

847,00
40,00
147,00
77,00
650,00
400,00
588,00
728,00
392,00
8.000,00

5929,00
2240,00
11760,00
6160,00
1300,00
800,00
588,00
728,00
392,00
8000,00
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34

35

36

AS ATIVIDADES DA ABERTURA DO NATAL. ARTE GRÁFICA
DE DIVULGAÇÃO DO NATAL.
BANDA PARA SHOW DE ABERTURA, BANDA NAVE SOMDATA 03/12/2021, 21:00H. SHOW COM ALEX DIAS E
ANDERSON.
FOGOS DE ARTIFICIO COM NO MÍNIMO 171 TUBOS,
EFEITOS E CORES SORTIDAS E DIVERSIFICADAS, 108
TUBOS, 11/22 POL.; 48 TUBOS DE 11/7 POL. ; 15 TUBOS DE
22/5 POL. TEMPO APROXIMADO DE NO MÍNIMO 5 MINUTOS,
INCLUSO INSTALAÇÃO E DISPARO NO HORÁRIO PREVISTO
NO PROTOCOLO.
MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E RETIRADA DA
DECORAÇÃO.

Und

1,00

10.000,00

10000,00

Und

1,00

2.940,00

2940,00

Und

1,00

5.000,00

5000,00

TOTAL DO LOTE

138.141,20

OBSERVAÇÃO: A descrição dos itens e a pesquisa de preços foi realizada
responsabilidade da Secretaria solicitante.

sob

SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE APRESENTAR ITENS COM VALOR ACIMA DO
MÁXIMO UNITÁRIO ESTABELECIDO NO EDITAL, QUE NÃO APRESENTAR A MARCA E OU
NÃO COTAR TODOS OS ITENS. FICA DISPENSADO DE APRESENTAR A MARCA OS
SERVIÇOS E MATERIAIS LOCADOS.
03. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR NA LICITAÇÃO
3.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto
da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.
3.1-2 Estão proibidos de contratar com o município todos os agentes impedidos na forma do
Artigo 77 da Lei Orgânica Municipal e no art. 9º da Lei n. 8666/93 e suas alterações posteriores.
3.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
a) Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em
liquidação;
b) Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que
por esta tenham sido declaradas inidôneas;
c) Que estejam reunidas em consórcio, ou sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si
qualquer que seja sua forma de constituição.
d) Estrangeiras que não funcionem no País.
04. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO
4.1 - No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, o pregoeiro receberá os envelopes
contendo as propostas comerciais e os documentos exigidos para a habilitação, em envelopes
distintos, fechados, contendo, na parte externa, além do nome da empresa, a seguinte identificação:
A) PREGÃO PRESENCIAL N.º 60/2021
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO
ENVELOPE N.º 01 – Proposta Comercial
Empresa:
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B) PREGÃO PRESENCIAL Nº
60/2021
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO
ENVELOPE N.º 02 – Documentação
Empresa:
4.2 - Em seguida, realizar-se-á o credenciamento dos interessados ou de seus representantes, que
consistirá na comprovação de que possuem poderes para formular propostas e praticar os demais
atos inerentes ao certame.
DO CREDENCIAMENTO
1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de
registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do
correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do
mandante para a outorga.
2 – O documento de credenciamento nos termos da alínea “b”, do item 1, poderá ser conforme
modelo constante no Anexo I- Carta de Credenciamento, o qual deverá ser entregue juntamente
com o respectivo documento oficial de identificação.
2.1. – Fica dispensado da apresentação do Anexo I, o representante legal com poderes para exercer
direitos e assumir obrigações, nos termos do item 1.”a”.
3 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.
4 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um
deles poderá representar apenas uma credenciada.
5 - A ausência do Credenciado , impedirá a licitante de ofertar lances verbais, porém não é motivo
para exclusão do certame, desde que atenda as exigências do Credenciamento 1 – a e 7.1).
Tal comprovação deverá ser feita através de procuração ou carta de credenciamento (modelo
sugestivo no Anexo I do Edital), com firma reconhecida em Cartório, e deverá ser entregue ao
Pregoeiro juntamente com os envelopes, ficando arquivada no Processo Licitatório. A não
comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes específicos para atuar
no certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais, lavrando-se, em ata, o ocorrido. Em
nenhuma hipótese serão recebidas propostas e documentação fora do prazo estabelecido
neste Edital. O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial
de identificação que contenha foto. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante
credenciada.
- Se for Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), para que possa se beneficiar das
disposições Lei Complementar n.123/2006 de 14/12/2006 atualizada, deverá comprovar esta
condição mediante documento hábil no ato do Credenciamento, apresentando obrigatoriamente:
Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado de domicílio da licitante, com data de
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emissão não superior a 90 (Noventa) dias. Não feita esta comprovação no momento oportuno, a
proposta será analisada segundo o regramento padrão.
Em conformidade com o Decreto Federal n. 8538 de 06/10/2015 , artigo 13, § 1º o licitante é

responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de microempresa ou empresa
de pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 2006 , no ano fiscal anterior, sob pena de ser declarado
inidôneo para licitar e contratar com a administração pública, sem prejuízo das demais
sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos neste
Decreto.
05. DA PROPOSTA COMERCIAL
5.1 - A Proposta Comercial contida no Envelope n.º 01 deverá ser apresentada na forma e requisitos
indicados nos sub-itens a seguir:
a) emitida, de preferência por computador, ou datilografada, redigida com clareza, sem emendas,
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo responsável pela
empresa, em todas as páginas e anexos.
b) conter razão social completa e CNPJ da licitante, sendo este último, obrigatoriamente o mesmo
da Nota de Empenho e da Nota Fiscal, caso seja vencedora do certame.
c) descrição geral quanto ao objeto a ser fornecido, de acordo com as especificações do Edital,
constando a marca dos materiais a serem adquiridos que está sendo cotada, bem como o
valor unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismos. Em caso de divergência entre
os preços unitário e total prevalecerá o unitário. No preço cotado já deverão estar incluídas
eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e
deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. Na cotação dos preços para
a presente licitação, os participantes deverão observar o uso de até três casas após a
vírgula, nos valores unitários e totais propostos, caso contrário o item será automaticamente
desclassificado;
d) apresentar declaração de que o(s) objeto(s) ofertados atendem todas as especificações descritas
no Edital; e
e) conter prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data limite
para a entrega dos envelopes. Se o prazo for omitido, a proposta será considerada por 60
(sessenta) dias, contados da data da apresentação.
Parágrafo único — Preferencialmente, para facilitar o julgamento por parte do Pregoeiro, solicita-se
às empresas que apresentem suas propostas conforme o modelo sugestivo constante do Anexo III
do Edital.
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06. HABILITAÇÃO
No envelope n.º 02 – Documentação, deverão constar os seguintes documentos:
6.1. Regularidade Fiscal:
a)
b)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão conjunta de tributos e
contribuições federais, quanto à dívida ativa da união e contribuições sociais administrados
pela Secretaria da Receita Federal.
c)
prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
d)
prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do proponente, ou outra
equivalente, na forma da Lei;
e)
prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
f)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
6.2. Qualificação Econômico-financeira:
a) Certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica.
Para empresas com sede no Estado de Santa Catarina, considerando as alterações no sistema do
TJ-SC, a certidão exigida deverá ser emitida nos dois sistemas:
- SAJ (https://esaj.tjsc.jus.br/esaj/sco/abrirCadastro.do) e;
- eproc ( https://certeproc1g.tjsc.jus.br)
As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade.
6.3. Qualificação Técnica
a) Declaração de que a empresa possui profissional legalmente habilitado pela responsabilização
perante o projeto das instalações a serem executadas;( modelo Anexo VI)
b) Prova de inscrição ou registro dos Responsáveis Técnicos, junto ao Conselho Regional de
Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA) ou CAU ou órgão competente de profissional de nível
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente (no mínimo, técnico eletricista),
acompanhado de Atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de
características semelhantes ao objeto da licitação: • Serviços de instalação de iluminação pública;
c) Certificados de conclusão dos cursos de NR-10 Básico, NR-10 Complementar (SEP) e NR-35, com
validade de 2 anos, para todos os membros da equipe. Caso os cursos estiverem com prazo vencido,
ou outros fatores previstos nos itens 10.8.8.2 da NR-10 (29/06/16) ou 35.3.3 da NR-35 (22/09/16),
apresentar também os certificados dos cursos de reciclagem correspondentes válidos;
6.4 - Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, mediante
declaração da proponente, sob as penas da Lei (conforme modelo constante do Anexo IV do Edital).
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6.5 - Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar
com a licitante (conforme modelo constante do Anexo V do Edital).
6.6 - Os documentos de habilitação preliminar poderão ser apresentados em via original ou cópia
autenticada por qualquer processo, sendo por tabelião de notas ou por servidor do Município de São
Bernardino -SC, ou por publicação em Órgão de Imprensa Oficial. O Pregoeiro e a equipe de apoio

se julgar necessário poderão fazer a consulta ao serviço de verificação de autenticidade das
certidões emitidas pela INTERNET, ficando a licitante responsável pela veracidade das
informações.

Todas as certidões e/ou documentos em que não conste expressamente seu prazo de validade,
serão consideradas como válidas por 60 (sessenta) dias, exceto àquelas previstas em lei e os
atestados referentes à qualificação técnica;
6.7 – Somente serão desclassificados os participantes que apresentarem vícios insanáveis. Os
participantes que apresentarem vícios sanáveis, como erros formais ou apresentação de documentos
vencidos, porém passíveis de consulta imediata via internet e havendo a comprovação de estar
regular poderá então ser anexado ao processo e validado.
07. DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO
7.1 - Aberta a Sessão Pública, os interessados ou seus representantes, devidamente credenciados,
apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação
(modelo sugestivo no Anexo II do Edital), e entregarão os envelopes conforme item 04 do Edital.
7.2 - Para fins de julgamento, o critério adotado para a adjudicação do objeto deste PREGÃO será o
MENOR PREÇO POR LOTE. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências
deste Edital, e que forem superiores aos valores máximos admitidos por item.
7.3 - Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as Propostas Comerciais, que deverão
estar em conformidade com as exigências do presente edital, ocasião em que se classificará a
proposta de menor preço e aquelas que apresentem valores sucessivos e superiores até o limite de
10% (dez por cento), relativamente à de menor preço. Quando não forem verificados, no mínimo,
03(três) propostas comerciais nas condições mencionadas, o Pregoeiro classificará as melhores
propostas até o máximo de 03 (três), neste número já incluído a de menor preço, para que seus
autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas. No
caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do
número de licitantes.
7.4 - No curso da Sessão Pública, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens
anteriores, serão convidados individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, a
partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor. Caso duas
ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da
ordem de oferta dos lances.
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7.5 - A oferta dos lances deverá ser efetuada, no momento em que for conferida a palavra à licitante,
na ordem decrescente dos preços, sendo vedada à oferta de lance com vista ao empate, bem como a
substituição da marca do produto que consta na proposta comercial, ou o uso de mais de três casas
após a vírgula. Dos lances ofertados não caberá retratação. A desistência em apresentar lance
verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais
e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
Caso os licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo, o pregoeiro, negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
7.6 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as licitantes
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
7.7 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas válidas selecionadas e as não
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as
selecionadas o último preço ofertado. O Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor
mais baixo comparando-o com os valores máximos consignados no Anexo I a este edital, fazendo
dele parte integrante para todos os fins e efeitos, decidindo, motivadamente, a respeito.
- Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e
empresas de pequeno porte. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por
cento) superiores à proposta mais bem classificada, ocorrendo empate proceder -se-á da seguinte
forma:
I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu
favor o objeto licitado;
II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso
I do caput do artigo 45, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipótese do § 2o do art. 44 da Lei Complementar n° 123/2006, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;
III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no § 2o do art. 44 desta Lei Complementar, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta.
7.7.1 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no inciso I, II e III do Art. 45 da Lei
Complementar n° 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.
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7.7.2 - O disposto no item anterior somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.7.3 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, será convocada para
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances,
sob pena de preclusão.
7.8 - Sendo considerada aceitável a proposta comercial da licitante que apresentou o menor preço, o
Pregoeiro procederá à abertura de seu envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO, para verificação do
atendimento das condições de habilitação fixadas no item 6 deste Edital. Constatada a conformidade
da documentação com as exigências impostas pelo edital, a licitante será declarada vencedora,
sendo-lhe adjudicado o objeto.
7.9 - Em caso de a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro a inabilitará e
examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação e assim
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada
vencedora. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar
com a licitante vencedora, com vistas a obter preço melhor.
7.9.1 Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, respeitando o art. 43 § 1º, da
Lei Complementar 123/2006 de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar n. 147/2014, as ME e
EPP, deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, ficando a Sessão Pública em
suspenso, quando será assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo término inicial corresponderá
ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de
certidão negativa. De acordo com o § 2º da mesma Lei, a não-regularização da documentação, no
prazo previsto no § 1º deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administração Pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
7.10 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro declarará o vencedor,
proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem a intenção de interpor
recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e motivada, importará na decadência
do direito de recurso por parte da licitante, registrando na ata da Sessão Pública a síntese das razões
de recurso apresentadas, bem como o registro de que todos os demais licitantes ficaram intimados
para, querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias, após o término
do prazo do recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo, em Secretaria, o
recurso se interposto, deverá ser protocolado fisicamente em documento original, datado e assinado
pelo proponente e/ou representante legal, no Setor de Administração e dirigidos ao pregoeiro. A
ausência do licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á como
renúncia ao direito de recorrer.
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7.11 - Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de
outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na
ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos
interpostos, estes, em conformidade com as disposições do item acima. A Ata Circunstanciada
deverá ser assinada pelo Pregoeiro e por todos as licitantes presentes. Caso haja necessidade de
adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos trabalhos, devendo
ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.
08. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
8.1 - Tendo a licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Publica do Pregão, terá ela o
prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso. As demais licitantes, já
intimadas na Sessão Publica acima referida, terão o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentarem
as contra-razões, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
8.2 - A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de
admissibilidade dos recursos.
8.3 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito
de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
8.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.
8.5 – O recurso não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
8.6 – O (s) recurso (s) será (ão) dirigido(s) à Prefeitura Municipal – Departamento de Compras e
Licitações, e, por intermédio do Pregoeiro, será (ão) encaminhados ao Prefeito Municipal,
devidamente informado, para apreciação e decisão, no prazo de 05 (cinco) dias.
09. CONDIÇÕES DE ENTREGA
9.1 – Os materiais adquiridos e locados deverão ser entregues instalados na Praça central Localizada
na Rua São Bernardino, Centro da Cidade de São Bernardino-SC em toda extensão da praça.
Os itens 1 e 2 deverão ser instalados diretamente nos postes da Rua São Bernardino iniciando no
início até o final da extensão da praça central localizada na Rua São Bernardino, Centro.
Os demais itens deverão ser instalados de acordo com o solicitado pela Secretaria de Educação nas
dependências da praça central, a qual realizará o acompanhamento da execução e as instruções
necessárias.
Todos os materiais adquiridos e locados deverão ser instalados até o dia 02/12/2021
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A previsão de abertura das luzes natalinas com o show da Banda NAVE SOM com ALEX DIAS E
ANDERSON está previsto para acontecer no dia 03/12/2021 com início as 21:00 horas com duração
de no mínimo 02 (duas) horas, na praça central, localizada na Rua São Bernardino, centro, podendo
a data e horário ser alterada se ocorrer algum imprevisto.
A empresa contratada deverá entregar os materiais de enfeites adquiridos e locados e deixa-los
instalados por um período mínimo de 30 (trinta) dias, não podendo serem retirados antes do dia
05/01/2022. Após este período, a empresa deverá retirar os materiais e realizar a devolução
diretamente na Secretaria de Educação, com exceção dos materiais locados.
A empresa vencedora deverá fornecer ART de execução dos serviços prestados.
A energia elétrica será disponibilizada pelo Município de São Bernardino, bem como as despesas de
consumo da energia.
9.2 – A Municipalidade, se reserva o direito de retirar apenas parte dos materiais licitados. Após o dia
31 de dezembro de 2021, os saldos restantes serão desconsiderados, sem que caiba aos
concorrentes, o direito a qualquer indenização ou reclamação de qualquer natureza.
10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE
10.1 O(s) pagamento(s) devido(s) à(s) vencedores](s) serão efetuados com recursos próprios em até
10(dez) dias após a entrega e ou prestação de serviços e efetiva apresentação da nota fiscal.
Ressaltando de que é exigido emissão de nota fiscal eletrônica nas vendas destinadas às
administrações públicas de acordo com o parágrafo § 6º, I, do art. 23, anexo XI, do Regulamento do
ICMS catarinense. Deverá constar no documento fiscal o numero da licitação, numero do contrato,
bem como nome do Banco, nº da Conta Corrente e Agencia bancária, da empresa, sem os quais o
pagamento poderá ficará retido por falta de informações. Os pagamentos serão realizados via
transferência bancária online, se por ventura gerar tarifa bancária a mesma será descontada do
credor.
10.2 - Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a
aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada.
11. RECURSOS FINANCEIROS E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
11.1 - Os recursos financeiros serão a cargo do orçamento vigente.
11.2 - As despesas decorrentes na execução do Contrato relativo ao presente Edital correrão por
conta do orçamento do exercício financeiro de 2021:
2.011.3390.00 - 1000 - 82/2021 - Manutenção da Cultura em Geral
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12. ADJUDICAÇÃO
12.1 - Adjudicado o objeto da presente licitação, o Município de São Bernardino - SC, convocará o
adjudicatário para assinar o Termo de Contrato em até 3 (três) dias úteis. Caso a licitante vencedora
recuse-se, injustificadamente, a assinar, no prazo e condições estabelecidas o Termo de Contrato, a
licitante subseqüente na ordem de classificação, será notificada para fazê-lo nas condições por ela
proposta, ocasião em que será realizada nova Sessão Pública, retomando-se a fase de habilitação,
sem prejuízo de que o pregoeiro negocie, diretamente, com o proponente para que seja obtido preço
melhor.
12.2- O(s) Contrato(s) decorrente(s) deste processo Licitatório poderá(ao) ser aditado(s) conforme
regulamentação prevista na Seção III, Art 65, da Lei nº 8.666/93 (Brasil).
13. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
13.1 - A CONTRATADA assumirá responsabilidade pela entrega do objeto, bem como por quaisquer
danos decorrentes da entrega, causados à esta Municipalidade ou à terceiros.
13.2 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do Contrato por não cumprimento do mesmo.
14. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
14.1 - O Município ficará obrigado a:
a) promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização do material entregue,
sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprias falhas detectadas e
comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por
parte da Contratada.
b) efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.
15. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO
15.1 - O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas neste
Edital e no Contrato, por parte da licitante vencedora, assegurará ao Município o direito de rescindir o
Contrato, mediante notificação através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova
de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para a Administração e sem prejuízo do disposto no
item 17, deste Edital.
15.2 - O Contrato poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes modalidades, sem prejuízo do disposto
no art. 78 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada:
15.2.1 - Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração Municipal, mediante formalização,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos:
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a) o atraso injustificado, a juízo da Administração, na entrega do material licitado;
b) entrega de material fora das especificações constantes no Objeto deste edital;
c) a subcontratação total ou parcial do objeto deste Edital, a associação da licitante vencedora com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que
afetem o cumprimento da obrigação assumida;
d) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a entrega do material, assim como as de seus superiores;
e) o cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste Edital, anotadas na forma do § 1º,
do art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada;
f) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
g) a dissolução da empresa;
h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da
Administração, prejudique a execução deste Contrato;
j) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o licitante vencedor e
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; e
l) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução
do Contrato.
15.2.2 - Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para a Administração;
15.2.3 - Judicialmente, nos termos da legislação vigente.
15.3 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada pela autoridade competente.
16. PENALIDADES
16.1 - À Contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais
poderá sofrer as seguintes penalidades, isolada e conjuntamente:
a) Advertência;
b) Multa de 10% sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão do direito de licitar junto ao Município por até dois (02) anos;
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d) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes; A declaração de
inidoneidade poderá abranger, além da empresa, seus diretores e responsáveis técnicos.
e) Rescisão contratual sem que decorra do ato direito de qualquer natureza à Contratada.
16.2 – Ainda nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se a licitante, convocada
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais
cominações legais.
17 – DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO
17.1 – Além das atribuições já evidenciadas neste Edital de Licitação e as previstas em Lei, o
Pregoeiro poderá ainda:
17.1.1 – Advertir os representantes das empresas proponentes, bem como qualquer pessoa presente
a sessão pública, em virtude de comportamento ou expressões inadequadas para o momento.
17.1.2 – Estabelecer redução mínima em cada lance, bem como estabelecer tempo máximo para o
proponente ofertar seu lance.
18.1.3 – Interromper o processo, para qualquer situação adversa que possa ocorrer durante a sessão
pública.
17.1.4 – Baixar diligências para dirimir qualquer dúvida em relação ao processo e/ou documentação,
inclusive para que havendo algum valor de lance ofertado sendo considerado inexeqüível, para que o
autor comprove que a mesma pode ser executada.
17.1.5 – Permitir aos credenciados, contato com terceiros para formular lances.
17.1.6 – Tomar de forma oral do licitante credenciado presente a declaração de que cumpre
todos os requisitos de habilitação.(se for o caso).
17.1.7- Tomar de forma oral do licitante credenciado presente
a declaração de que o(s)
objeto(s) ofertados atendem todas as especificações descritas no Edital (se for o caso)
18. DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1 - A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulada
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado, conforme dispõe o artigo 49 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada.
18.2 - As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no momento de
sua abertura, respectivamente, no final de cada Sessão Pública, quando serão registradas em ata,
sendo vedada a qualquer licitante observações ou reclamações posteriores, a este respeito.
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18.3 - A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e
condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
18.4 - Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação regedora,
em especial a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada, Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e o
Decreto Municipal nº 17/2006, Decreto n.19/2009, decreto n. 132/2009, decreto n. 254/2012,
decreto n. 09/2018 e decreto n. 145/2019.
18.5 - No interesse da Administração Municipal, e sem que caiba às participantes qualquer
reclamação ou indenização, poderá ser:
a) adiada a abertura da licitação;
b) alteradas as condições do Edital, obedecido o disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666, de 21
de junho de 1993, atualizada.
18.6 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
 ANEXO I – Modelo de Carta de Credenciamento;
 ANEXO II – Modelo de Declaração firmando o cumprimento aos requisitos de Habilitação;
 ANEXO III – Modelo de Proposta
 ANEXO IV – Modelo de Declaração firmando o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do
artigo 7º da Constituição Federal;
 ANEXO V - Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar
com a licitante
 ANEXO VI - Declaração de profissional legalmente habilitado pela responsabilização

perante o projeto das instalações a serem executadas



ANEXO VII – Minuta de Contrato.

18.7 - Ao receberem cópia deste Edital, os interessados deverão deixar registrado na Prefeitura o
endereço, telefone e fax, para qualquer comunicação.
18.8 – Informações fornecidas verbalmente por elementos pertencentes a Administração Municipal
não serão consideradas como motivos para impugnações.
18.9 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. Caberá ao
Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas. Acolhida a petição contra o
ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. A impugnação deverá ser
protocolada fisicamente em documento original, datado e assinado pelo proponente e/ou
representante legal, no Setor de Administração e dirigido ao chefe do poder executivo.
18.10 - Recomenda-se aos licitantes que estejam no local indicado do preâmbulo deste Edital, com
antecedência de quinze (15) minutos do horário previsto.
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18.11 - É fundamental a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos direitos
de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.
18.12 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou
elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO.
18.13 - Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do
presente Edital, preferencialmente deverão ser dirigidas por escrito à Administração Municipal no
endereço eletrônico compras@saobernardino.sc.gov.br, ou pelo telefone (49) 36540054/0014 até 72
(setenta e duas) horas antes da data de abertura da LICITAÇÃO.
18.14 – Editais de Licitação, prazos recursais, recursos, contra razões, decisões, atas, adjudicações e
homologações, serão publicadas no site www.saobernardino.sc.gov.br, no menu Licitações no devido
processo. É de inteira responsabilidade da empresa participante estar acompanhando o andamento.

São Bernardino – SC 18/10/2021
Prefeito Municipal
DALVIR LUIZ LUDWIG
Visto e aprovado pela Assessoria Jurídica
Rudimar Borcioni
OAB-SC 15411
ASSESSOR(A) JURÍDICO
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ANEXO I
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 98/2021
PREGÃO No 60/2021

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ____________________, portador(a) da Cédula
de Identidade n.º _________________ e CPF sob n.º ____________________, a participar da
licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de .......... -SC, na modalidade Pregão n.º ............, na
qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da
empresa __________________________, bem como formular propostas verbais, recorrer e praticar
todos os demais atos inerentes ao certame.

_____________, em ____ de ______ 2021

____________________________________________
Carimbo Nome e Assinatura do Credenciante
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ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO FIRMANDO O CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 98/2021
PREGÃO No 60/2021

DECLARAMOS para fins de participação no procedimento licitatório – PREGÃO n.º
........... do município de ..........-SC, que esta empresa atende plenamente os requisitos necessários à
habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida no item 06 do edital convocatório.

_____________, em ____ de ______ 2021

_______________________________________________
Carimbo Nome e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE ME OU EPP
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 98/2021
PREGÃO No 60/2021

A
Empresa............................................,com
sede
na
...................................................................., inscrita no CNPJ nº.........................,vem, por intermédio
de seu representante legal o(a) Sr(a)................................., portador(a) da Carteira de Identidade
nº.............................e do CPF nº......................................., DECLARA,sob as penas da Lei, que é
MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, que atende plenamente os requisitos
necessários à habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida no item 06 do
edital convocatório, e que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e
que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da lei Complementar nº
123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não
havendo fato surperveniente impeditivo da participação no presente certame.
_____________, em ____ de ______ 2021

_______________________________________________
Carimbo Nome e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 98/2021
PREGÃO No 60/2021

Nome da Empresa:
CNPJ:
Endereço:
Apresentamos nossa proposta para fornecimento, objeto da presente licitação,
modalidade Pregão Presencial n.º 60/2021, acatando todas as estipulações consignadas, conforme
abaixo:
Objeto:O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,
FIGURINOS E LOCAÇÃO DE DIVERSAS FIGURAS LUMINOSAS COM ENFEITES ILUMINADOS E
COLORIDOS, PARA DECORAÇÃO DE NATAL DA PRAÇA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA
SÃO BERNARDINO, CENTRO,
LOCAÇÃO DE PALCO PARA ABERTURA DO NATAL E
CONTRATAÇÃO DA BANDA NAVE SOM PARA SHOW DE ABERTURA COM ALEX DIAS E
ANDERSON, QUE ACONTECERÁ NO DIA 03/12/2021 COM ÍNICIO AS 21:00 HR, INCLUSO
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E RETIRADA DA DECORAÇÃO.
LOTE 1
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Especificação
FIGURA LUMINOSA MODELO STAR 08 ALT. 1,10 MTS
LARG, 1,85MTS
FIGURA LUMINOSA MODELO STAR 3ALT. 1,40M
LARG 1,30.
FIGURA LUMINOSA PIRULITO DE ESTRELA ALT
1,20M LARG. 50M.
FIGURA LUMINOSA FELIZ NATAL LINEAR ALT1,15M
LARG. 3,65
FIGURA LUMINOSA BOTA ALCAÇUZ ALT. 1,75M
LARG. 1,45M.
FIGURA LUMINOSA TRENO LUMINOSO ALT. 2,40M
LARG.8,40M.
FIGURA LUMINOSA PRESÉPIO SAGRADA FAMÍLIA
ALT 3,20M LARG.3,5M
FIGURA LUMINOSA TRÊS REIS MAGOS ALT.2,25M
LARG.4,0M
FIGURA LIMINOSA ESTRELA DE LUZ DE ALT 1MTS.
FIGURA LUMINOSA ESTRELA DE LUZ DE ALT.
0,80CM
FIGURA LUMINOSA ESTRELA DE LUZ DE ALT.
0,50CM
FIGURA LUMINOSA EM POLIETILENO BOLAS
LUMINOSAS 0,70CM

Unid.

Quantidade

Und

10,00

Und

6,00

Und

10,00

Und

1,00

Und

1,00

Und

1,00

Und

1,00

Und

1,00

Und
Und

1,00
2,00

Und

4,00

Und

4,00

Marca

Preço Unit.

Preço Total
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13
14
15
16
17

18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34

35

36

FIGURA LUMINOSA EM POETILENO BOLAS
LUMINOSAS 0,50CM
FIGURA ILUMINADA EM POETILENO CAIXAS DE
PRESENTE LUMINOSA ALT. 0,85CM LARG. 0,95CM
FIGURA ILUMINADA EM POETILENO COGUMELO
LUMINOSO ALT.0,57CM DIÂMETRO 0,50CM
FIGURA LUMINOSA EM POETILENO COGUMELO
LUMINOSO ALT. 0,39CM DIÂMETRO 0,50CM
LOCAÇÃO DE FIGURA NOEL SENTADO NA CAIXA
FIBRA ALT. 1,75M LARG. 1,20M PROFUNDIDADE
1,20M
LOCAÇÃO DE FIGURA NOEL COM PILHA DE BOLAS
ILUMINADA FIBRA ALT. 2,60 LARG. 1,40 PROF.1,0
MTS.
LOCAÇÃO DE FIGURA BONECO DE NEVE BOLA ALT.
1,30 LARG. 1,35 PROF. 0,80CM
LOCAÇÃO DE FIGURA BONECO DE NEVE BOLA ALT.
1,30 LARG 1,35 PROF. 0,77
LOCAÇÃO DE FIGURA EM FIBRA NOEL E NOELA
FACE ALT. 1,85MTS LARG 1,10MTS
LOCAÇÃO DE ARVORE DE NATAL FESTÃO
ILUMINADA ALT. 2,10MTS.
LOCAÇÃO DE ARVORE DE NATAL FESTÃO
ILUMINADA ALT. 3,0MTS
MANGUEIRA LED 100M
PISCA BLINDADO 100L BQ/BF 9M
CORTINA 500L 3X2,5 MBQ/BF
CASCATA 200L 5MBQ/BF
CABO PP 2X2,25MM ROLO DE 100M
CABO PP 2X2,15 MM ROLO DE 100M
ROUPA DE NOEL ALTO PADRÃO
ROUPA DE MAMÃE NOELA ALTO PADRÃO
ROUPA DO DUENDE
LOCAÇÃO DE PALCO PARA ABERTURA DO NATAL,
8X6M POR 60CM ALTURA, COBERTO DE TECIDO
PRETO, SONORIZAÇÃO SISTEMA THREE WAY COM
8 LINE DE 600W E 4 GRAVES DUPLOS DE 2,000W.
MESA DE SOM DIGITAL DE NO MINIMO 22 CANAIS,
DEMAIS CABOS E ACESSORIOS, PAINEL DE LED
4X2 METROS P5 COM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO,
ILUMINAÇÃO 4 MINI BRUT DE 200W, 12 PAR LED
15X18W, 8 BEAM 230 7R, MESA DE ILUMINAÇÃO 4
UNIVERSOS, GRID DE TRELIÇA DE 38 METROS
PARA MONTAGEM DE SOM E LUZ, FOTOGRAFO
OFICIAL PARA AS ATIVIDADES DA ABERTURA DO
NATAL. ARTE GRÁFICA DE DIVULGAÇÃO DO NATAL.
BANDA PARA SHOW DE ABERTURA, BANDA NAVE
SOM- DATA 03/12/2021, 21:00H. SHOW COM ALEX
DIAS E ANDERSON.
FOGOS DE ARTIFICIO COM NO MÍNIMO 171 TUBOS,
EFEITOS E CORES SORTIDAS E DIVERSIFICADAS,
108 TUBOS, 11/22 POL.; 48 TUBOS DE 11/7 POL. ; 15
TUBOS DE 22/5 POL. TEMPO APROXIMADO DE NO
MÍNIMO 5 MINUTOS, INCLUSO INSTALAÇÃO E
DISPARO NO HORÁRIO PREVISTO NO PROTOCOLO.
MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E RETIRADA DA
DECORAÇÃO.

Und

4,00

Und

1,00

Und

3,00

Und

2,00

Und

1,00

Und

1,00

Und

2,00

Und

1,00

Und

1,00

Und

4,00

Und

2,00

Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und

7,00
56,00
80,00
80,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Und

1,00

Und

1,00

Und

1,00

Total

Valor total da proposta (por extenso): R$ ________ ( _______________).
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Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e
encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas
com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital.
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______________ (no mínimo, 60 - sessenta - dias da
data-limite para a entrega dos envelopes).
PRAZO DE ENTREGA: ___________________________________________
(conforme item 9 do edital).
_____________________________________
DATA:
____________________________________________
NOME E ASSINATURA DO
REPRESENTANTE E CARIMBO DA EMPRESA
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO
7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 98/2021
PREGÃO No 60/2021

........................................................ inscrita no CNPJ n.º ....................., por intermédio de seu
representante legal, Sr. (a) .................................... portador (a) da Carteira de Identidade n.º
............................ CPF n.º ............................... DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art.
27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva:
Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz( ).

_______________________________________________
data
_______________________________________________
Nome e assinatura do Representante Legal

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO V
DECLARAÇÃO ASSEGURANDO A INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU
CONTRATAR COM A LICITANTE
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 98/2021
PREGÃO No 60/2021

DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO – SC
REFERÊNCIA: DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL
O(s) abaixo assinado(s), dirigente(s) da Empresa_____________________________________
Declara(m) que:
a).- A entidade não se encontra declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Direta ou
Indireta da União, dos Estados, do Município e do Distrito Federal;
b).- Nenhum dirigente está no exercício de mandato eletivo, nem exerce cargo de supervisão ou
assessoramento na Administração Pública.

_______________________, ______________________________
(local e data)

___________________________________
nome(s) e assinatura(s) do(s) dirigente(s) e respectivo(s) CPF
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO
DE
RESPONSABILIZAÇÃO
EXECUTADAS;

PROFISSIONAL
LEGALMENTE
HABILITADO
PERANTE O PROJETO DAS INSTALAÇÕES A

PELA
SEREM

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 98/2021
PREGÃO No 60/2021
A empresa............ sob o CNPJ n............................. através do representante legal
Sr.............................CPF n....., declara que possui profissional legalmente habilitado pela
responsabilização na execução das instalações a serem executadas.
Por ser expressão de verdade, firmo o presente
Local e data.......................................................
Nome e assinatura do representante legal...............................................
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ANEXO VII

CONTRATO Nº NumContrato
O Município de SÃO BERNARDINO-SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ nº 01.612.812/0001-50, situada a Rua Verônica Scheid n° 1.008, nesta cidade de São
Bernardino-SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. DALVIR LUIZ
LUDWIG, brasileiro, casado, residente e domiciliado no prolongamento da Rua Verônica
Scheid s/n, neste Município, inscrito no CPF nº 961.204.109-10, doravante denominado
MUNICÍPIO, e a Empresa, NomeContratado inscrita no CNPJ nº CNPJContratado, localizada
na Rua EnderecoContratado, na Cidade de CidadeContratado, empresa devidamente
credenciada, neste ato representada pelo seu proprietário o Sr. NomeRespContratado,
brasileiro, casado , residente e domiciliado na Rua EnderecoContratado, na Cidade de
CidadeContratado, inscrito no CPF sob nº CPFContratado, neste ato contratual
simplesmente denominado FORNECEDOR, resolvem celebrar o presente termo regidas
pelas cláusulas e condições a seguir.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
ObjetoContrato.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS FINANCEIRAS
O Município adquire, ObjetoContrato do aqui denominado Fornecedor, o qual foi
vencedor dos itens abaixo relacionados, do Processo Licitatório 98/2021, modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, por ter apresentado a menor proposta de preços.
I – Fundamento Legal Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada
pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994 e Lei Federal nº 9.854/99 de 27/10/99,
e Processo Licitatório nº 98/2021, modalidade de PREGÃO PRESENCIAL .
II - Do valor:
O valor dos produtos obedecerá tabela abaixo:

O valor total do contrato é de R$ ValorContrato ValorContratoExtenso, conforme
constam no Processo Licitatório nº 98/2021 , modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.
III - Da forma de pagamento:
26
Rua Verônica Scheid, Nº 1008,Centro, São Bernardino- SC, CEP . 89.982-000.
Fone/Fax (4936540054/0014/0055)

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 1905

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDINO

O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, sendo que as datas de
pagamentos e reajustes, são os mesmos constantes no Processo Licitatório nº, 98/2021
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.
IV - Da vigência:
A vigência do presente contrato é de DataAssinatura até DataVencimento , podendo o
mesmo ser prorrogado através da realização de termo aditivo, sendo que toda prorrogação
de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente solicitada pela autoridade
competente. O presente Contrato poderá ser aditado conforme regulamentação prevista na
Seção III, Art. 65 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).
V - Do Reajustamento e atualização:
Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a
aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993 consolidada.

VI - Das compensações financeiras:
a) O Município descontará do Fornecedor o percentual de 1,0 % (um, três por cento)
do valor do produto a cada dia de atraso, depois de solicitada a entrega dos materiais e/ou
serviços pelo Município.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

I - Efetuar a execução dos serviços bem como fornecer os materiais, após
solicitação por parte do Município.
II - Fornecer ao Município sempre que solicitados quaisquer informações e/ou
esclarecimentos sobre os produtos e serviços contratados enquanto estiverem na garantia
e/ou prazo de validade.
III - Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, sociais e
previdenciários que coincidirem sobre os materiais e serviços contratados.

IV - É obrigação da contratada o pagamento de tributos que incidirem sobre os materiais e
serviços contratados em qualquer esfera.

V - Cumprir todas as demais obrigações constantes do processo Licitatório nº
98/2021 Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.
VI - Fornecer materiais e serviços de primeira qualidade e garantia de fábrica.
VII – Realizar os serviços na junta a sede do Município utilizando os equipamentos
necessários para execução dos mesmos.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:
I - Fiscalizar e controlar os materiais e serviços contratados.
II - Esclarecer as dúvidas que forem apresentadas.
III - Cumprir as condições de pagamento, na forma como estabelecida neste
contrato e Processo Licitatório nº 98/2021 Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL .
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CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Para fazer frente às despesas decorrentes deste contrato, serão utilizados as
seguintes previsões orçamentárias constantes no Orçamento de 2021 da Prefeitura
Municipal:
2.011.3390.00 - 1000 - 82/2021 - Manutenção da Cultura em Geral
CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
I - O presente contrato fica vinculado ao Processo Licitatório nº 98/2021, modalidade
de PREGÃO PRESENCIAL, da Prefeitura Municipal de São Bernardino - SC.
II - As comunicações entre as partes, em relação a assuntos deste contrato, poderão
ser formalizadas por escrito, e-mail, ou por qualquer meio de comunicação, porém quando
efetuadas por escrito, será efetuado em duas vias, sendo uma destinada ao Fornecedor, o
que constituíra prova de sua efetiva entrega.
III - O presente contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito
público, aplicando-se-lhes, supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de Direito Privado e em especial a Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, atualizada
pela Lei 8.883 de 08 de Junho de 1994.
IV - Cabe ao Município modificar unilateralmente o presente contrato, para melhor
adequação às finalidades de interesse público.
V – Poderá o MUNICÍPIO rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos
especificados nos incisos I do artigo 79 da Lei 8.883/94, em que o Fornecedor declara neste
ato que é de seu conhecimento.
VI – Fica por desde já, designado o Sr. xxxxxxxxxxxxx, Secretário da xxxxxxxxxxxx,
ou quem o vier substituir, para realizar a fiscalização e acompanhamento da execução do
contrato, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93.
CLAUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO
O presente contrato, a qualquer momento, poderá ser rescindido por mútuo
consenso, ou conveniência administrativo, não lhe sendo devido qualquer valor, a título de
indenização, ou qualquer outro título presente ou futuramente sob qualquer alegação ou
fundamento.
Em caso de rescisão contratual prevista no Art. 78 da Lei 8.666/93, por culpa do
Fornecedor, ficam estabelecidas a multa de 10% sobre o valor do objeto contratado,
atualizado monetariamente pelos índices oficiais.
Presume-se culpa do Fornecedor a ocorrência das hipóteses descritas nos incisos I
a XI do referido artigo supramencionado.
CLÁUSULA OITAVA - DO FORO
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Para questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de Campo Erê - SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado, ou especial que possa ser, exceto o que dispõe o inciso VIII do artigo 29 da
Constituição Federal.
E por estarem justos e contratados assinam o presente em quatro vias de igual teor e
forma, na presença de testemunhas.
São Bernardino SC, DataExtensoAssinatura.
DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
Município

NomeRespContratado
Fornecedor
RUDIMAR BORCIONI
Assessor Jurídico
OAB-SC 15.411

Testemunhas:_________________________

______________________________
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São Bonifácio
Prefeitura
EXTRATO DO CONTRATO Nº 59.2021 - SAFI COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - CESTAS BASICAS

Publicação Nº 3359875

EXTRATO DO CONTRATO Nº 59/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0BCFEFEC5AA1074E58C0B6A7D7D7A0FD033208A3

Contratante: Município de São Bonifácio.
Contratada: SAFI COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Rua Pedro Theisen Júnior, nº 611, Bairro
Aririú, Palhoça/SC, Cep: 88.135-420, inscrita no CNPJ nº 13.839.796/0001-12.
Valor do Contrato: O valor total do presente Contrato é de R$ 13.139,40 (treze mil, cento e trinta e nove reais e quarenta centavos) pelo
fornecimento dos gêneros alimentícios (cestas básicas).
Objeto: É objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BÁSICAS) PARA O MUNICÍPIO DE
SÃO BONIFÁCIO/SC.
Vigência: O presente contrato terá vigência até 31/12/2021
Processo de Licitação nº 43/2021.
Pregão Presencial nº 22/2021.
São Bonifácio-SC, 15 de outubro de 2021.
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São Carlos
Prefeitura
DECRETO MUNICIPAL Nº 150/2021

Publicação Nº 3358576

DECRETO MUNICIPAL Nº 0150, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
INSTITUI PONTO FACULTATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RUDI MIGUEL SANDER, Prefeito Municipal de São Carlos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais em conformidade com
o Artigo 53º, Inciso VI da Lei Orgânica Municipal, e,
Considerando Lei Federal nº 662 de 6 de Abril de 1949 que declara feriado nacional o dia 02 de Novembro;
Considerando Lei Complementar Municipal nº 009 de 02 de Setembro de 2013 que o dia do Servidor Público será comemorado em vinte e
oito de outubro;
DECRETA:
Art. 1º. Fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais do Município de São Carlos/SC, no dia 1º de Novembro de 2021,
em alusão ao Dia do Servidor Público.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, em 20 de Outubro de 2021.
RUDI MIGUEL SANDER
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.:

DECRETO MUNICIPAL Nº 151/2021

Publicação Nº 3359092

DECRETO N. 151, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE JULGAMENTO DO CONCURSO SÃO CARLOS EM FOTOGRAFIA: TURISMO E CULTURA EM
DESTAQUE E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
RUDI MIGUEL SANDER, Prefeito Municipal de São Carlos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais em conformidade com
o Artigo 53º, Inciso VI da Lei Orgânica Municipal
DECRETA:
Art. 1º Nomear para compor a comissão de julgamento dos projetos do Concurso a fim de fomentar as iniciativas artisticas e culturais,
conforme Edital 001/2021-FCSC.
a) EVERTON LEONARDO DRECHSLER DOS SANTOS
b) AIRTON BRATZ
c) MARIA ODETE RUSCHEL
d) DULCI APARECIDA POLETTO DIEL
Parágrafo Único: Para sob a coordenação do primeiro, realizar a avaliação dos projetos em conformidade com Edital 001/2021 – FCSC.
Art.2º Os serviços da comissão são considerados de caráter público relevante, sendo vedada qualquer remuneração.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 20 de outubro de 2021.
RUDI MIGUEL SANDER
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.:
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TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO 095/2021 - ADM

Publicação Nº 3358637

MUNICIPIO DE SAO CARLOS

Pág

1 / 1

Compras e Contratos
Termo Homologação - Demais Modalidades

Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 530 Ano - Minuta - Licitação: 2021 Número Minuta - Licitação: 95 codigoCliente: 530 anoMinuta: 2021 cotaCredenciamento: 0

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Dispensa de Licitação
Para Contratação de Serviços
17/2021
Processo Administrativo: 95/2021

O(a) Prefeito RUDI MIGUEL SANDER, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:
RATIFICAR
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Dispensa de Licitação nº. 17/2021, o(s)
participante(s):

446270 - FUNDAÇÃO DE DES. EDUC./CULT. SIST. CRÉDITO COOPERA
Item Produto
1
TERMO DE PARCERIA PARA DESENV. DO PROG. "A
UNIÃO FAZ A VIDA" TERMO DE PARCERIA PARA
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA "A UNIÃO FAZ
A VIDA" DA FUNDAÇÃO SICREDI.

Unidade
UNIDADE

Marca

Qtde
1

Valor Unitário
R$30.000,00

Valor Total
R$30.000,00

Total do Fornecedor:

R$30.000,00

São Carlos, 18 de outubro de 2021.

___________________________________
RUDI MIGUEL SANDER
Prefeito

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04
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São Domingos
Prefeitura
LEI Nº 1943 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359250

LEI Nº. 1943, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DE 2021, E DEMAIS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de São Domingos, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizado a abertura de crédito adicional suplementar e remanejamento de despesa no valor total de até R$ 2.490.264,26 (dois
milhões quatrocentos e noventa um mil duzentos e sessenta e quatro reais com vinte e seis centavos) no orçamento do exercício de 2021
conforme as aberturas de crédito a seguir:
Art. 2º Fica aberto crédito adicional suplementar no valor R$ 2.641,93 (dois mil, seiscentos e quarenta e um real com noventa e três centavos) no orçamento do exercício de 2021 para a seguinte programação de despesa:
04.001 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
Projeto/Atividade n. 12.361.1005.2.051 – Manutenção do Ensino Fundamental
Modalidade de Aplicação: 44900000
Fonte de Recurso: 3.62.0062 – Transferências de Convênios Estado/Educação - SUPERAVIT
Despesa: 23 – R$ 2.641,93
§1º Como Fonte de Recurso para abertura do crédito adicional de que trata o art. 2º, será utilizado o recurso do superávit financeiro de
transferências de convênios Estado/Educação na fonte de recurso 3.62.0062, oriundo do convênio número 2019TR001402.
§2º Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar como excesso de arrecadação na fonte de recurso 1.62 os valores oriundos de rendimentos exclusivo da fonte de recurso previsto no art. 2º desta lei.
Art. 3º Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de até R$ 627.622,33 (seiscentos e vinte e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais
com trinta e três centavos) no orçamento do exercício de 2021 para as seguintes programações de despesas:
11.00 – Fundo Municipal de Assistência Social
Projeto/Atividade n. 08.244.1007.2.076 – Manutenção do Bloco Cofinanciamento SUAS/Estado
Modalidade de Aplicação: 33900000
Fonte de Recurso: 00.1.65.0165 – Repasse SUAS/Estado
Despesa: 89 – R$ 19.763,31
11.00 – Fundo Municipal de Assistência Social
Projeto/Atividade n. 08.244.1007.2.076 – Manutenção do Bloco Cofinanciamento SUAS/Estado
Modalidade de Aplicação: 44900000
Fonte de Recurso: 00.1.65.0165 – Repasse SUAS/Estado
Despesa: 90 – R$ 17.551,02
07.00 – Secretaria de Transportes, Obras e Serv. Públicos
Projeto/Atividade n. 15.452.1009.2.013 – Manutenção da Secretaria de Transportes, Obras e Serv. Públicos
Modalidade de Aplicação: 33900000
Fonte de Recurso: 0.1.39.0039 – Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp. Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais
Despesa 64: R$ 50.000,00
06.001 - SECRETARIA DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
Projeto/Atividade: 27.695.1009.1.044 – OBRAS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA
Modalidade de Aplicação: 44900000
Fonte de Recurso: 0.1.76.0004 - Emenda Parlamentar Individuais - Contrato de Repasse número 909436/2020
Despesa 56: Valor R$ 481.104,00
15.00 – FUMDEC - FUNDO MUN. DE DEFESA CIVIL DE SD
Projeto/Atividade n. 05.182.1015.2.044 – Manutenção Das Atividades da Defesa Civil
Modalidade de Aplicação: 33900000
Fonte de Recurso: 0.1.42 – Outras Transferências e Constitucionais - União
Despesa: 102 - R$ 59.204,00
§1º Como Fonte de Recurso para abertura do crédito adicional de que trata o art. 3º, será utilizado o recurso do provável excesso de arrecadação das fontes de recurso 0.1.65 – Repasse SUAS/Estado, 0.1.39.0039 – Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp. Financeira p/
Exploração de Recursos Naturais, 0.1.42 – Outras Transferências e Constitucionais - União e 0.1.76.0004 - Emenda Parlamentar Individuais
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- Contrato de Repasse número 909436/2020.
§2º Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar como excesso de arrecadação os valores oriundos de rendimentos exclusivo da fonte
de recurso previsto no art. 3º, §1º desta lei.
Art. 4º Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de até R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) no orçamento do exercício de
2021 limitando os valores máximos para as seguintes programações de despesas:
07.001 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PÚBLICOS / DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS
Projeto/Atividade: 15.451.1009.1.014 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, PASSEIOS E PRACAS PÚBLICAS
Modalidade de Aplicação: 44900000
Fonte de Recurso: 0.3.0000 – Superávit - Recursos Ordinários
Despesa 60: Valor R$ 160.000,00
06.001 - SECRETARIA DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
Projeto/Atividade: 27.695.1009.1.044 – OBRAS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA
Modalidade de Aplicação: 44900000
Fonte de Recurso: 0.3.0000 – Superávit - Recursos Ordinários
Despesa 56: Valor R$ 60.000,00
06.001 - SECRETARIA DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
Projeto/Atividade: 22.661.1014.1.001 – INCETIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade de Aplicação: 44900000
Fonte de Recurso: 0.3.0000 – Superávit - Recursos Ordinários
Despesa 57: Valor R$ 600.000,00
§1º Como Fonte de Recurso para abertura do crédito adicional de que trata o art. 5º, será utilizado o recurso do 0.3.0000 – Superávit Recursos Ordinários.
Art. 5º Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de até R$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais) no orçamento do exercício
de 2021 para a seguinte programação de despesa:
07.001 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PÚBLICOS / DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS
Projeto/Atividade: 15.451.1009.1.014 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, PASSEIOS E PRACAS PÚBLICAS
Modalidade de Aplicação: 44900000
Fonte de Recurso: 1.76.0003 – Emenda Parlamentar Especial Individual
Despesa 60: Valor R$ 1.000.000,00
07.00 – Secretaria de Transportes, Obras e Serv. Públicos
Projeto/Atividade n. 06.182.1016.2.041 – Manutenção das atividades do Corpo de Bombeiros
Modalidade de Aplicação: 33900000
Fonte de Recurso: 0.1.00 –Recursos Ordinários FUNREBOM
Despesa: 71 – R$ 20.000,00
§1º Como Fonte de Recurso para abertura do crédito adicional de que trata o art. 5º, será utilizado o recurso do 1.76.0003 – Emenda Parlamentar Especial Individual número 202139320005.
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar como excesso de arrecadação os valores oriundos de rendimentos exclusivo da
fonte de recurso previsto no art. 5º, §1º desta lei.
Art. 7º Fica aberto crédito adicional suplementar pelo remanejamento de dotação na seguinte programação de despesa:
Da Programação de despesa:
03.001 – Secretaria da Administração e Fazenda
Projeto/Atividade n.: 04.122.1003.2.077 – Contribuição a Entidades Municipalistas
Modalidade de Aplicação: 33500000 – Recursos Ordinários
Despesa 05: Valor R$ 20.000,00
Para a Programação de despesa:
03.01 – Secretaria Da Educação, Cultura E Esportes / Departamento Da Educação
Projeto/Atividade n.: 12.361.1005.2.051 - Manutenção Do Ensino Fundamental
Modalidade de Aplicação: 33900000 – Recursos Ordinários
Despesa 21: Valor R$ 20.000,00
Art. 8º Está Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Domingos/SC, 20 de outubro de 2021
MÁRCIO LUIZ BIGOLIN GROSBELLI
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3359261

LEI Nº. 1944, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
INSTITUI O “DIA DO EVANGÉLICO” NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de São Domingos, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Município de São Domingos/SC, o “Dia do Evangélico” a ser comemorado sempre no dia 31 de outubro.
Art. 2º - No “Dia do Evangélico”, com as entidades representativas do mesmo segmento, a Administração Municipal promoverá, em parceria,
eventos públicos voltados para a parcela evangélica da população, com livre acesso à comunidade.
Art. 3º - O “Dia do Evangélico” deverá constar no Calendário Oficial do Município.
Art. 4º - Para a realização dos eventos do artigo 2º desta Lei, o Poder Executivo poderá celebrar convênios com Igrejas e Entidades Evangélicas do Município de São Domingos/SC.
Parágrafo único – A promoção a ser realizada no “Dia do Evangélico” será estabelecida pelo Poder Executivo em conjunto com as Igrejas e
Entidades Evangélicas com atuação no Município de São Domingos.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Domingos/SC, 20 de outubro de 2021
MÁRCIO LUIZ BIGOLIN GROSBELLI
Prefeito Municipal
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HOMOLOGAÇÃO PROCESSO PREFE Nº 74/2021

Publicação Nº 3359176
Página: 1 / 2

ESTADO DE SANTA CATARINA

TOMADA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

Nr.: 6/2021

CNPJ:
Telefone: (49) 3443-0281
83.009.894/0001-08
Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 750 - CENTRO
CEP:
89835-000 - São Domingos

Processo Adm.:

74/2021

Data do Processo:

12/08/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
e) Objeto da Licitação:

74/2021
6/2021 - TP
Tomada de preços
20/10/2021
Tem por objeto o presente edital a Contratação de Empresa de Engenharia para de
Inventário Florestal com projeto de solicitação da supressão da Vegetação na Área de
Influência Direta – AID, seguindo as Instruções Normativas do IMA. Descrição dos
serviços: Confecção do Shapefile da área do empreendimento; Confecção do Shapefile
do polígono de supressão; Inventário florestal conforme Termo de Referência; Planilha
do Inventário Florestal, conforme padrão do SINAFLOR; Relatório descritivo com a
forma de Compensação pela Supressão de Vegetação; Relatório descritivo com a
forma de Reposição Florestal; Tabela com os vértices de cada poligonal objeto da
proposta de supressão de vegetação, bem como das parcelas amostradas;
Levantamento florístico; Levantamento faunístico; Cronograma de execução da
supressão de vegetação; Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do (s)
profissional (ais) habilitado(s) para a elaboração e execução do projeto de supressão
de vegetação e demais estudos, conforme o caso; Proposta de compensação
ambiental e EAS – Estudo Ambiental Simplificado do Empreendimento Canalização da
Rua Paulo Marques conforme solicitado pelo IMA.

Participante: GERACAO ASSESSORIA AMBIENTAL EIRELI
Item

Especificação

Qtd.

1

Inventário Florestal com projeto de solicitação da supressão da Vegetação na Área de
Influência Direta – AID, seguindo as Instruções Normativas do IMA - : Confecção do
Shapefile da área do empreendimento; Confecção do Shapefile do polígono de
supressão; Inventário florestal conforme Termo de Referência; Planilha do Inventário
Florestal, conforme padrão do SINAFLOR; Relatório descritivo com a forma de
Compensação pela Supressão de Vegetação; Relatório descritivo com a forma de
Reposição Florestal; Tabela com os vértices de cada poligonal objeto da proposta de
supressão de vegetação, bem como das parcelas amostradas; Levantamento florístico;
Levantamento faunístico; Cronograma de execução da supressão de vegetação;
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do (s) profissional (ais) habilitado(s)
para a elaboração e execução do projeto de supressão de vegetação e demais estudos,
conforme o caso; Proposta de compensação ambiental.

1,000
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UND

Valor Unitário

Valor Total

12.000,00

12.000,00
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ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIO LUIZ BIGOLIN GROSBELLI

São Domingos, 20/10/2021

Manutenção da Secretaria de Administração e Fazenda

Descrição da Despesa

Assinatura do Responsável

R$ 25.500,00

Valor Estimado

12.000,00
Total Geral:

03.001.04.122.1003.2003.3.3.90.00.00

Dotação

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

12.000,00

Total do Participante:
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São Francisco do Sul
Prefeitura
EDITAL 33 - CONVOCAÇÃO DE PROFESSORES

Publicação Nº 3358287

EDITAL Nº 33/2021
CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 012/2019
Candidato (s) classificado (s) dentro do número de vagas oferecidas e critérios estabelecidos pelo Processo Seletivo n° 012/2019, devem se
apresentar no dia 21 de outubro de 2021, conforme horário descrito no MULTIUSO sito a rua Barão do Rio Branco, 217 – Centro, munidos de
identidade e dos títulos que comprovem sua graduação. O processo iniciará conforme o horário descrito abaixo, obedecendo a classificação
numérica do processo seletivo. A desistência da vaga e a ausência do candidato no momento da chamada para a contratação acarretará
sua reclassificação.
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I – (21/10/2021 as 13hrs)
Candidatos classificados do nº 26 ao 25 não habilitado
Candidatos
MARYON SPJIORIN CANTO
DAYANE CRISTINA BRAGA DE FREITAS BATISTA
THAIS AMELIA DO ROSÁRIO
JULIANE GRUBER DA SILVA

26
27
28
29

São Francisco do Sul, 20 de outubro de 2021.
Rodrigo Graf
Secretário Municipal de Educação
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EDITAL PP. 085-2021

Publicação Nº 3358886

Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul
Praça Dr. Getúlio Vargas, nº 01, Caixa Postal 21 – Fones (047) 3471-2230
CNPJ 83.102.269/0001-06
Cep 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina
www.saofranciscodosul.sc.gov.br

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
LICITAÇÃO Nº 085/2021
O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC, de conformidade com a Lei nº. 8.666 de 21.06.93, e
alterações introduzidas pela Lei nº 8.883, 08.06.94, mediante o Pregoeiro (a) designado (a) pela Portaria
Nº 17.492 de 16 de agosto de 2021, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará às
09h do dia 04 de novembro de 2021, na Sala de Reuniões da Prefeitura, situada à Praça Getúlio Vargas,
n° 01, Centro, nesta cidade, licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO
POR LOTE ÚNICO, conforme descrito neste Edital e seus anexos. Este procedimento licitatório
obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520/2002, Leis Complementares nº. 123/06, nº. 127/07, nº.
147/14, subsidiariamente a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações e demais legislações aplicáveis, nas
condições fixadas neste Edital e seus anexos.
Contemplam o presente Edital, além da Administração Municipal direta, o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, a FUNDAÇÃO CULTURAL ILHA DE SÃO FRANCISCO DO SUL, a FUNDAÇÃO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO SUL, o FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, o FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, o SERVIÇO AUTÔNOMO
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE) e a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL.
1. DO OBJETO
1.1. O presente edital tem por objeto a Contratação de empresa especializada em softwares nativos de
plataforma web para fornecimento de solução de gestão pública integrada, no modo de licenças de uso
de programas, sem limite de usuários. Inclui ainda serviços complementares necessários ao
funcionamento de tais sistemas, como migração de dados, implantação, parametrizações e
configurações, treinamento de usuários, suporte técnico, manutenção corretiva, legal e evolutiva, bem
como hospedagem de cada solução em data center e todas as demais condições constantes do Anexo I,
parte integrante deste Edital.
1.1.2. As empresas interessadas em participar do certame, deverão juntamente com a proposta escrita,
cadastrar proposta no site www.saofranciscodosul.atende.net/servicos , bem como cadastrar a marca no
site, preenchendo todos os dados solicitados.
2. LOCAL, DATA E HORÁRIO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, CREDENCIAMENTO E REALIZAÇÃO
DO PREGÃO.
2.1 Local: Sala de Reuniões da Prefeitura, à Praça Getúlio Vargas, nº 01, Centro, São Francisco do
Sul – SC / 89.240-000.
2.2 Data: Os Envelopes deverão ser entregues (inclui-se os via postal) para o Pregoeiro (a)
impreterivelmente até às 08:30h do dia 04 de novembro de 2021.
2.3 ABERTURA DOS ENVELOPES: às 09h do dia 04 de novembro de 2021, ou tão logo se encerre o
credenciamento das empresas, estando todas presentes.
3. DESCRITIVO DA LICITAÇÃO
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Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul
Praça Dr. Getúlio Vargas, nº 01, Caixa Postal 21 – Fones (047) 3471-2230
CNPJ 83.102.269/0001-06
Cep 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina
www.saofranciscodosul.sc.gov.br

3.1 MODALIDADE: Pregão Presencial.
3.2 REGIME DE EXECUÇÃO: Conforme Termo de Referência, Anexo I deste edital.
3.3 TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por Lote Único, nas propostas classificadas pelo Pregoeiro (a).
3.4 LOCAL DE ENTREGA: Conforme Termo de Referência, Anexo I deste edital.
3.5 RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste
Edital correrão às expensas das seguintes dotações orçamentárias:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Secretaria Municipal de Governo
Gerência de Tecnologia de Informação
PROJETO / ATIVIDADE
Manutenção das Atividades Administrativas da Gerência de Tecnologia e execução de ações
de apoio as demais Secretarias
ELEMENTO DE DESPESA
Desenvolvimento e manutenção de software
VÍNCULO DE RECURSO
Recurso Ordinário
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDAÇÃO CULTURAL ILHA DE SÃO FRANCISCO - FUCISF
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
PROJETO / ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDAÇÃO CULTURAL ILHA DE SÃO
FRANCISCO - desenvolver ações para preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio
histórico e cultural do município
ELEMENTO DE DESPESA
Desenvolvimento e manutenção de software
VÍNCULO DE RECURSO
Recurso Ordinário
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Instituto Fundação de Previdência Social dos Servidores de São Francisco do Sul - IPRESF
PROJETO / ATIVIDADE
Manutenção das Atividades Administrativas do IPRESF
ELEMENTO DE DESPESA
Taxa de Administração RPPS
VÍNCULO DE RECURSO
Recurso Ordinário
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA
PROJETO / ATIVIDADE
Promover Serviços e campanhas socioeducativas de prevenção, esclarecimentos e
Orientação sobre a vulnerabilidade advinda de situações de drogadição; Articulação com as
políticas setoriais; Universalização do atendimento; Ações para evitar a evasão escolar;

06003
2018
33904002
10000

16001
2097

33904002
10000

18001
2107
33904002
27500

20001
2130
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Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul
Praça Dr. Getúlio Vargas, nº 01, Caixa Postal 21 – Fones (047) 3471-2230
CNPJ 83.102.269/0001-06
Cep 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina
www.saofranciscodosul.sc.gov.br

ampliar a discussão com os atores que compõem o Sistema Garantia de Direitos da Criança e
do Adolescente.
ELEMENTO DE DESPESA
Desenvolvimento e manutenção de software
VÍNCULO DE RECURSO
Recurso Ordinário
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS
Fundo Municipal de Assistência Social
PROJETO / ATIVIDADE
Expansão da área de abrangência do Serviço Sócio assistenciais das áreas de Vulnerabilidade
de risco social
ELEMENTO DE DESPESA
Desenvolvimento e Manutenção de software
VÍNCULO DE RECURSO
Recurso Ordinário
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Fundo Municipal de Saúde – FMS
Fundo Municipal de Saúde
PROJETO / ATIVIDADE
Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde
ELEMENTO DE DESPESA
Desenvolvimento e manutenção de software
VÍNCULO DE RECURSO
Recurso Ordinário
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Câmara de Vereadores de São Francisco do Sul
Legislativo
PROJETO / ATIVIDADE
Manutenção das Atividades Administrativas , Legislativas e Fiscalizatórias do Poder
Legislativo
ELEMENTO DE DESPESA
Manutenção de Software
VÍNCULO DE RECURSO
Aplicações Diretas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
PROJETO / ATIVIDADE
Manutenção das Atividades Administrativas
ELEMENTO DE DESPESA
Gestão, Controle e Fiscalização do Contrato de Concessão
VÍNCULO DE RECURSO
Aplicações Diretas

33904002
10000

21001
2131
33904002
10000

19001
2113
33904002
10200

100101
2001
33903908
33900000

17001
2103
0016
33900000
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4. DOS ANEXOS
* Anexo I - Termo de Referência - Descrição/Especificação e Condições Gerais;
*Anexo II - Modelo de Procuração para Credenciamento;
* Anexo III - Modelo de Declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação;
* Anexo IV - Modelo de Declaração de Sujeição às Condições estabelecidas no Edital e de Inexistência
deFatos Supervenientes Impeditivos da Habilitação;
* Anexo V - Modelo de Declaração de não existência de trabalhadores menores;
*Anexo VI – Recibo de Retirada de Edital
* Anexo VII. Minuta do Contrato
5. DO FORNECIMENTO DO EDITAL
5.1 O Edital poderá ser consultado por qualquer interessado no SETOR DE LICITAÇÕES, sito à Praça Drº
Getúlio Vargas, 01 – Centro, São Francisco do Sul - SC, em dias úteis, das 08h às 14h, até a data aprazada
para recebimento dos documentos e dos envelopes propostas.
5.2 O Edital também está disponível para download no endereço www.saofranciscodosul.sc.gov.br,
www.diariomunicipal.sc.gov.br/site no link PREGÕES E LICITAÇÕES.
5.3 Na hipótese de ocorrer feriado ou fato impeditivo, os quais impeçam a realização da Sessão pública,
fica a mesma adiada para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local e hora, ou em outro a ser definido.
Alterações serão divulgadas no site acima com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas, conforme lei.
6. DAS IMPUGNAÇÕES
6.2 Antes da data fixada para a abertura do pregão, quaisquer interessados poderão:
a)
solicitar
esclarecimentos:
por
e-mail:
gerencia.licitacao@saofranciscodosul.sc.gov.br;
licitacao.adm@saofranciscodosul.sc.gov.br ou por escrito mediante protocolo, até 03 (três) dias antes;
b) formular IMPUGNAÇÃO contra cláusulas, condições ou descrições do objeto do Edital:
obrigatoriamente entregue ao Pregoeiro (a), pessoalmente, encaminhada via Correios/Sedex ou para o
e-mail: gerencia.licitacao@saofranciscodosul.sc.gov.br; licitacao.adm@saofranciscodosul.sc.gov.br
devendo esta ser entregue ao destinatário até 02 dias antes;
Obs.: a descrição do objeto e o preço estimado é de exclusiva responsabilidade do órgão/Secretaria
solicitante, que será, neste prazo, intimada a prestar esclarecimentos, caso necessário, para
consubstanciar a decisão do Pregoeiro.
6.2.1 Havendo deferimento do pedido objeto da impugnação que resulte em alterações substanciais
nas cláusulas deste edital ou na descrição do objeto, esta decisão será publicada 24 (vinte e quatro)
horas antes da realização do pregão no endereço www.saofranciscodosul.sc.gov.br. Tal circunstância
poderá inviabilizar a realização do certame, que será designado para outra data.
7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
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7.1 Poderão participar do presente certame todos os interessados do ramo pertinente ao objeto que
preencham as condições exigidas neste Edital.
7.2 É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação de:
a) Pessoa física;
b) Empresa em regime de sub-contratação, ou ainda, em consórcio;
c) Empresa que possua restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, personalidade e capacidade
jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal;
d) Empresa que estiver sob falência ou recuperação judicial, concordata, concurso de credores,
dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial;
e) Empresa que esteja, por qualquer motivo, punida com suspensão do direito de licitar ou contratar
com a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha
sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o praticou;
f) Empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a Administração Pública, Direta ou
Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União,
do Estado ou do Município, pelo Órgão que o praticou, e;
g) Empresa com os impedimentos previstos no artigo 9º da Lei 8.666/93.
h) Cooperativas de trabalho e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Publico – OSCIP que façam
jus a isenção tributárias.
7.3 O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.
8. DO CREDENCIAMENTO
8.1 Aberta a sessão pública com a fase do CREDENCIAMENTO dos eventuais participantes do PREGÃO,
até o horário previsto no Item 2 deste Edital, o representante da proponente entregará ao PREGOEIRO
documento que o credencie para participar do aludido procedimento, respondendo por sua
autenticidade e legitimidade, devendo, ainda, identificar-se e exibir a carteira de identidade ou outro
documento equivalente com fotografia.
8.1 O credenciamento far-se-á por meio de documento público de procuração ou instrumento
particular, com poderes específicos para, além de representar a proponente em todas as etapas/fases
do PREGÃO, formular verbalmente lances ou ofertas na (s) etapa (s) de lances, desistir verbalmente de
formular lances ou ofertas na (s) etapa (s) de lances, negociar a redução de preço, desistir ou manifestarse imediata e motivadamente, sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão,
assinar ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pela PREGOEIRO, enfim, praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame.
8.1.1 Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir
acompanhada da cópia do respectivo estatuto/contrato social onde esteja expressa a
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capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário.
8.2 Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, dirigente ou
assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público de procuração ou instrumento
particular, deverá apresentar cópia do respectivo estatuto/contrato social ou documento equivalente,
no qual estejam expressos seus poderes, para exercer direitos e assumir obrigações, em decorrência de
tal investidura. Será admitido somente um representante por proponente. A ausência da documentação
referida neste item ou a apresentação em desconformidade com as exigências previstas impossibilitará
a participação da proponente neste PREGÃO exclusivamente no tocante à formulação de lances e
demais atos, inclusive recurso.
8.3 Além dos documentos acima descritos, exclusivamente nesta etapa/fase serão entregues fora dos
envelopes:
8.3.1 A Declaração de que a Proponente cumpre os Requisitos de Habilitação, nos termos do
artigo 4º,inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17/07/2002.
8.3.2 Certidão expedida pela Junta Comercial, na forma de artigo 8º da IN nº 103/2007 do
Departamento Nacional de Registro Do Comércio (DNRC), se for o caso, e desejar usufruir dos
benefíciosà estas concedidos pela Lei Complementar 123/06.
8.3.3 Apresentar declaração de não parentesco, conforme Anexo IV do Edital.
8.3.4 Os Envelopes Proposta de Preços e Documentos de Habilitação.
8.4 A ausência de quaisquer documentos referidos nos itens acima, ou a apresentação em
desconformidade com a exigência prevista inviabilizará a participação da proponente na fase de lances
deste PREGÃO. A falta do item 8.3.1 impossibilitará, o recebimento dos ENVELOPES PROPOSTA DE
PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
9. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
9.1 DOS ENVELOPES:
9.1.1 A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação das proponentes deverão estar
acondicionadas em envelopes distintos, lacrados, não transparentes e respectivamente
sobrescritos com os dizeres abaixo indicados, com as seguintes especificações e endereçamento:
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL
PREGÃO Nº 085/2021
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
CNPJ
TELEFONE
E-MAIL
ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL
PREGÃO N° 085/2021
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RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
CNPJ
TELEFONE
E-MAIL
9.1.2 O Envelope nº 01 deverá conter a Proposta de Preços da proponente para a contratação
licitada,atendendo aos requisitos previstos no Item 10 deste Edital.
9.1.3 O Envelope nº 02 deverá conter os documentos de habilitação da proponente,
relacionados no Item 14 deste Edital.
10. DA PROPOSTA DE PREÇOS
10.1 A proposta de preços, cuja validade é definida pela Administração em 60 (sessenta) dias, deverá
ser preenchida em língua portuguesa e estar datilografada ou digitalizada com clareza, em 1 (uma) via,
sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, em papel timbrado da LICITANTE, ou com
carimbo, ou ainda impressa por processo eletrônico com indicação do número do pregão, contendo a
razão social, inscrição, CNPJ e endereço completo da proponente e estar devidamente assinada pelo
representante legal da empresa.
10.2 Na proposta de preços deverão constar:
a) Razão social da LICITANTE, nº do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, nº da conta corrente,
agência e respectivo banco para deposito, e se existente fax para contato, endereço eletrônico (e-mail)
e indicação do responsável pela assinatura do Contrato com CPF e endereço residencial;
b) os preços unitários e totais em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo
com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do Termo de
Referência, descrição das características e marca (quando houver);
10.3 Na formulação da proposta deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais como
as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do
objeto ficando vedada qualquer alegação posterior que vise ressarcimento de custos não considerados
nos preços cotados.
10.4 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sua
apresentação.
10.5 Prazo de entrega, conforme parâmetro máximo do Termo de Referência.
10.6 Número da Proposta e senha cadastrada no link https://saofranciscodosul.atende.net/servicos.
10.7 Não serão consideradas propostas com oferta de vantagem não prevista neste edital.
10.8 A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos
11. DA ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTAS E DO JULGAMENTO
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11.1 Concluída a fase de Aceitação de Propostas, o Pregoeiro comandará o início da Abertura das
Propostas, selecionando as LICITANTES aptas a participar da licitação na modalidade PREGÃO,
divulgando no ato a lista das LICITANTES e das propostas ofertadas, classificando-as segundo a ordem
crescente dos valores ofertados, indicando desde logo as proponentes autorizadas a participar da fase
competitiva da licitação.
11.1.1 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata.
11.2 Como forma de verificação das proponentes autorizadas a participar da fase competitiva da
licitação, levará em consideração a autora da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até
10% (dez por cento) superior àquela, as quais poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma
dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora.
11.3 Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão
as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.
11.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentarem preços iguais, será realizado sorteio para
determinação da ordem de oferta dos lances.
12. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
12.1 Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o (a) Pregoeiro (a) dará início à etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em
valores distintos e decrescentes.
12.2 O (a) Pregoeiro (a) convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em
ordem decrescente de valor.
12.3 A desistência de apresentar lance implicará na automática exclusão da LICITANTE da etapa e na
manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeitos de ordenação das propostas.
12.4 Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de desempate
será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos materiais e serviços:
a) produzidos no País;
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologiano País.
12.4.1 Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio.
12.5 Depois de exaurida a fase de lances, serão analisadas as propostas, visando selecionar aquela que
se apresente mais vantajosa para a Administração Municipal, respeitando-se o valor orçado.
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12.5.1 Caso não se realize lance, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estipulado para a contratação, podendo ou não estar estipulado no edital,
devendo, contudo, estar indicado no Termo de Referência.
12.5.2 Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o (a) Pregoeiro (a) poderá negociar
com o licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
12.5.3 Após a negociação do preço, o (a) Pregoeiro (a) iniciará a fase de aceitação e
julgamento daproposta.
12.5.4 Em caso de resultado positivo na negociação, os novos valores ajustados serão
consignados naata da sessão e passarão a compor a proposta.
12.6 Somente será (ão) aceito (s) LANCE (s) VERBAL (IS) que seja (m) inferior (es) ao valor da menor
PROPOSTA ESCRITA e ou do último menor LANCE VERBAL oferecido.
12.7 Encerrada a etapa de lances, a sessão será suspensa, sendo informada nova data pelo Pregoeiro
aos presentes para retomada da mesma e se passará a etapa de Prova de Conceito, em consonância a
Nota Técnica nº 04/2009 do Tribunal de Contas da União.
13. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS
13.1 A análise da aceitabilidade das propostas, a começar pela de menor preço global, compreenderá o
exame do seu atendimento às condições gerais e específicas exigidas neste Edital e em seus Anexos.
13.1.1 Nas propostas de preços será ainda observada a apresentação das declarações
eventualmente exigidas por este Edital.
13.2 Serão consideradas desclassificadas as Propostas que não contiverem todos os dados e elementos
exigidos, ou não atenderem aos requisitos mínimos das especificações do objeto licitado, ou ofertarem
preços manifestamente inexequíveis, ou incompatíveis com os valores de mercado.
13.3 Se a proposta ordenada como a de primeiro melhor preço for desclassificada, frente ao
desatendimento às especificações técnicas mínimas exigidas neste edital e seus anexos, o Pregoeiro
procederá à análise da proposta colocada em segundo lugar, e assim sucessivamente, respeitada a
ordem de classificação, até que um atenda às exigências.
13.4 Uma vez encerrada a etapa competitiva não cabe a desistência ou pedido de retificação de preços
ou quaisquer outras condições oferecidas.
13.4.1 Será declarado vencedor do Lote a proponente que ofertar o menor preço global pelo
respectivo objeto licitado, levando-se em conta a satisfação das especificações de cada item
previsto no Edital. A classificação se fará pela ordem decrescente dos preços propostos e serão
corrigidos automaticamente pelo (a) Pregoeiro (a) quaisquer erros de cálculo verificados nas
propostas;
13.5 Para efeito deste Edital e a critério do (a) Pregoeiro (a) serão desclassificadas as propostas que:
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a) não atendam às exigências de qualquer item deste Edital;
b) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades, defeitos, borrões, entrelinhas ou dúbia
interpretação, que dificultem o seu julgamento;
c) ofereçam preços excessivos ou manifestadamente inexequíveis;
d) forem entregues fora do prazo previsto neste Edital.
14. DA PROVA DE CONCEITO
14.1 A Prova de Conceito – POC consiste na validação das informações da Proposta - Nível de
Atendimento aos Requisitos da PROPONENTE classificada em primeiro lugar na etapa de lances, a partir
da observação do funcionamento prático da Solução ofertada, demonstrado pela PROPONENTE, sem
ônus a licitadora.
14.2 O Licitante declarado vencedor da etapa de lances deverá efetuar, no quinto dia útil seguinte à
realização da sessão pública de pregão presencial, ou outra data assinalada pelo Pregoeiro, a
demonstração técnica do software, objeto deste certame, que deverá contemplar os requisitos
previstos e conforme detalhado no Termo de Referência (Anexo deste Edital).
14.3 A demonstração técnica do sistema de tecnologia da informação ofertado deverá apresentar plena
operacionalidade, no ato da apresentação, nos moldes solicitados no Termo de Referência, simulando
situações reais, sem a necessidade de emulação, virtualização, customizações ou adequações
posteriores.
14.5 A Prova de Conceito – POC será acompanhada por Servidores Públicos Municipais, efetivos e/ou
eletivos, os quais serão registrados na Ata da Sessão.
14.4 A proponente terá a sua disposição ponto de banda larga de internet, sendo os equipamentos
necessários à demonstração de responsabilidade da proponente.
14.5 A validação das informações constantes da Proposta dar-se-á por meio da demonstração prática
da execução das atividades relacionadas no Anexo – Termo de Referência.
14.6 A PROPONENTE que não cumprir ou provar o cumprimento de TODOS os requisitos listados no
Termo de Referência (Anexo do Edital) será desclassificada e não terá direito a qualquer indenização.
14.6 A PROPONENTE não comparecendo em dia e hora previamente agendados para a realização da
Sessão Pública da Prova de Conceito – POC, será automaticamente reprovada.
14.7 Será classificado para a etapa de habilitação o Licitante que atender a todas as exigências contidas
neste Edital e efetuar a demonstração técnica, apresentando as condições mínimas de funcionalidade
previstas no Termo de Referência (Anexo).
14.8 Ao final da Prova de Conceito – POC, a Pregoeira registará na Ata da Sessão o resultado.
14.8 Ato contínuo, em data designada para a continuidade da sessão pública do Pregão Presencial,
Página 10 de 230

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 1927

Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul
Praça Dr. Getúlio Vargas, nº 01, Caixa Postal 21 – Fones (047) 3471-2230
CNPJ 83.102.269/0001-06
Cep 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina
www.saofranciscodosul.sc.gov.br

devidamente publicada na imprensa oficial e no site da licitadora pela Comissão de Licitação, o
Pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação (Envelope n.º 2)
do licitante que apresentou a melhor proposta (declarado vencedor da etapa de lances e devidamente
aprovado na Prova de Conceito), para verificação do atendimento às condições fixadas no Edital.
15. DA HABILITAÇÃO E DOS PROCEDIMENTOS
15.1 DOCUMENTAÇÃO REFERENTES À HABILITAÇÃO
Serão consideradas em condições de participação as empresas que, tendo ramo de atividade pertinente
ao objeto licitado que atenderem aos requisitos do presente Edital e apresentarem no respectivo
envelope Nº 2 os seguintes DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
15.1.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
participação nocertame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido

pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c)

Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros – CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de
habilitação, é recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de verificação da
própria condição de participação na licitação.
d) A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
e) Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de

condição de participação.

15.1.2. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes impeditivos
para a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital (modelo constante do
Anexo IV, deste Edital);
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, (CNPJ) do Ministério da Fazenda;
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c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débitos relativos à
Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União – CND) – Portaria Conjunta RFB/PGFN
1.751/2014
d) prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
e) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e do Município do domicílio ou sede do
licitante,ou outro equivalente na forma da lei.
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5452, de 1° de maio de 1943, de acordo com a Lei n°
12.440/2011.
g) Declaração de inexistência de trabalhadores menores, conforme modelo constante no Anexo V
do presente Edital.
15.1.3 RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão Negativa de falência ou recuperação judicial, concordata ou execução
patrimonial expedida pelo distribuidor da sede da licitante com data de expedição inferior a
60 (sessenta) dias.
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentadosna forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
b.1. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
b.2 As empresas utilizadoras do Sped somente estarão dispensadas de apresentar balanços
patrimoniais não registrados na Junta Comercial se fizerem prova de que escrituram informações
contábeis pela ECD.
b.3 As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de
abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de
abertura e encerramento;
b.4 A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das
fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo
PrazoPassivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total
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Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
15.1.3.1 As empresas deverão cumprir com o dispositivo nos arts 31 da Lei n. 8.666/93 e
176, §4º, da Lei n. 6.404/76 e no item 3.17, “f” da NBC TG 1000, editada pelo Conselho
Federal de Contabilidade (conforme Recomendação do TCE/SC nos autos do processo @REP
20/00067110).
15.1.4 RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Apresentação de no mínimo 1 (um) atestado ou declaração de capacidade técnica, expedido
por entidade pública ou privada, comprovando que a proponente implantou e/ou que mantém
em funcionamento sistema de computação em nuvem, similar e compatível com o objeto desta
licitação, pelo menos nas seguintes áreas de maior relevância: Planejamento e Orçamento,
Escrituração contábil, Execução financeira e P. Contas, Pessoal e Folha de pagamento, Segurança
e Saúde do Servidor, Ponto eletrônico, Compras e licitações, Patrimônio, Almoxarifado, Controle
de frota e combustíveis, Legislação, Portal da transparência, Portal de serviços e
autoatendimento, Processo digital, Serviços públicos, Fiscalização fazendária, Escrita fiscal
eletrônica, ISS bancos, Nota fiscal eletrônica de serviços, Gestão da Arrecadação, Gestão de
Tributos de Competência Municipal (IPTU, ITBI, ISSQN e taxas), Gestão de Obras e posturas,
Gestão da Dívida ativa, Domicílio eletrônico do Contribuinte, APP (Aplicativo Mobile de Serviços e
Autoatendimento), Gestão Eletrônica de Documentos – GED. Poderão ser apresentados vários
atestados em somatório, para atendimento da exigência.
b) Declaração de que a proponente é fabricante do sistema, ou autorização expressa deste,
comprovando que tem acesso e total conhecimento sobre os programas fontes, estando apta a
realizar os serviços de customização e manutenção dos programas ofertados.
c) Declaração de Atendimento dos Requisitos Técnicos e de Capacidade Operativa (art. 30,
caput, inciso II e § 6º todos da Lei 8.666/93) - Declaração de que a licitante disporá, por ocasião da
futura contratação, de todos os equipamentos, pessoal técnico e operacional necessários à
execução dos serviços, incluindo que o fornecedor disponibilizará data center (próprio ou
terceirizado) com capacidade de processamento (links, servidores, nobreaks, fontes alternativas
de energia (grupo gerador), softwares de virtualização, segurança, sistema de climatização), para
alocação dos sistemas objeto desta licitação, conforme orientações do termo de referência,
garantindo ainda que não haverá qualquer tipo de paralisação dos serviços por falta dos
equipamentos ou de pessoal.
Obs: As declarações deverão ser apresentadas em papel timbrado ou carimbado da licitante,
assim como, devidamente assinada pelo representante legal da mesma.
15.2 Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser apresentados em original ou
por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório Competente, ou por funcionário da
Administração.
15.3 A autenticação de documentos efetuada por servidor da Administração Municipal somente será
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válida sendo datada até o último dia útil anterior ao certame.
15.4 Os documentos expedidos via internet e, inclusive, aqueles outros apresentados, terão, sempre
que necessário, suas autenticidades/validades comprovadas por parte do Pregoeiro e Equipe;
15.5 O PREGOEIRO não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de
informações, no momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade referida e não tendo sido
apresentados os documentos preconizados, inclusive quanto à forma exigida, a proponente poderá ser
inabilitada.
15.6 Se o LICITANTE for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for filial,
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. Caso a licitante pretenda
que um de seus estabelecimentos, que não o participante de licitação, execute o futuro contrato, deverá
apresentar toda a documentação de ambos os estabelecimentos na forma e condições previstas neste
item.
15.7 As certidões devem ser apresentadas com data de validade para a data de abertura do certame,
certidões vencidas ensejarão a inabilitação da proponente, pois é de responsabilidade da mesma trazer
toda a documentação dentro do prazo de validade.
15.8 A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente
será exigida para efeito de assinatura do contrato, em conformidade com o disposto no art. 42 da Lei
Complementar nº 123/2006, e as alterações posteriores.
15.9 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43
da Lei Complementar nº 123/2006).
15.9.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo
de 05 (cinco) dias úteis, cujo tempo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for
declarada a vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração,
para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativasou positivas, com efeito, de certidão negativa.
15.9.2 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 14.11.1, implicará
decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº
8.666/93,sendo facultado convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato ou revogar a licitação.
16. DOS PROCEDIMENTOS
16.1 Se o LICITANTE não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o
respectivo LICITANTE declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.
16.2 Após a análise da documentação, os Membros da Equipe de Apoio e o Pregoeiro rubricarão todas
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as folhas e demais documentos apresentados.
16.3 A falta de manifestação imediata e motivada do LICITANTE importará a decadência do direito de
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
16.4 O Pregoeiro poderá indeferir o pedido de prazo para apresentação do recurso se os fundamentos
forem claramente inconsistentes e/ou meramente protelatórios.
17. DA ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO DAS LICITANTES
17.1 Verificada a conformidade das propostas com os requisitos do Edital, o Pregoeiro procederá à
abertura do envelope contendo a documentação de habilitação do autor da proposta classificada em
primeiro lugar, para confirmação de suas condições habilitatórias, com base nas exigências estabelecidas
anteriormente.
17.2 Para efeito de saneamento, a correção da (s) falha (s) formal (is), poderá ser desencadeada durante a
realização da própria sessão pública, com a apresentação, encaminhamento e ou substituição de
documento (s), ou com a verificação desenvolvida por meio eletrônico, fax-símile, ou, ainda, por

qualquer outro método que venha a produzir o (s) efeito (s) indispensável (s). O Pregoeiro poderá promover
quaisquer diligencias necessárias à analise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas,
devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da
convocação.

17.3 Aberto o invólucro documentação em havendo restrição quanto à regularidade fiscal, fica
concedido um prazo de 05 (cinco) dias úteis para sua regularização, prorrogável por igual período,
mediante justificativa tempestiva e aceita pelo PREGOEIRO. A falta do documento inabilitará a
proponente.
17.4 A não regularização fiscal no prazo estabelecido no subitem 13.3, implicará decadência do direito à
contratação, com aplicação das Sanções previstas neste Edital, sendo facultado à Administração
convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação, para negociar, nos termos do
disposto no artigo 4º, inciso XXIII, da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
17.5 Caberá ao Pregoeiro inabilitar, sumariamente, a LICITANTE que não atender às exigências
previstas, omitir qualquer dos documentos solicitados ou apresentá-los fora do prazo de validade.
17.6 Se o autor da melhor proposta não atender aos requisitos de habilitação, o Pregoeiro fará imediata
convocação da empresa autora da proposta classificada em segundo lugar para apresentar sua
documentação de habilitação, e assim sucessivamente, até encontrar a proponente que atenda,
integralmente, aos requisitos de habilitação exigidos no Edital e ou Aviso Específico.
18. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
18.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 3 (três) dias
úteis a contar da solicitação do Pregoeiro e deverá:
a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou
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seu representante legal.
b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
18.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
18.3 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricantee
procedência, vinculam a Contratada.
19. DOS RECURSOS
19.1 Se o resultado da decisão não for aceito qualquer LICITANTE na mesma sessão de proclamação do
vencedor da licitação, deverá manifestar imediata intenção de recorrer do ato decisório, devendo o fato
ser devidamente consignado em ata, sob pena de preclusão.
19.2 A manifestação, necessariamente, explicitará motivação consistente e esta será liminarmente
avaliada pelo Pregoeiro, o qual decidirá pela sua aceitação ou não.
19.3 Presentes os pressupostos da admissibilidade, o Pregoeiro dará novamente por suspensa a sessão,
concedendo ao interessado, na própria sessão, o prazo de 3(três) dias corridos para a apresentação às
razões recursais. Na mesma oportunidade serão também intimados os demais participantes para,
querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, também em 3(três) dias, contados do término do prazo
recursal concedido ao recorrente, com disponibilização imediata de vista do processo licitatório.
19.4 O recurso contra a decisão do (a) Pregoeiro (a) não terá efeito suspensivo.
19.5 Os recursos deverão ser protocolados e deverão ser dirigidos à autoridade superior competente,
por intermédio da que praticou o ato recorrido, para que proceda a sua entrega ao Pregoeiro (a)
responsável pela licitação.
19.6 Improvido o recurso e devidamente instruído com as razões da decisão, os autos serão remetidos à
autoridade superior, que decidirá sobre a manutenção ou reforma desta decisão.
19.7 A inocorrência de imediata manifestação da LICITANTE quanto ao seu interesse de interpor recurso
ou a sua apresentação sem quaisquer fundamentos, imotivado ou insubsistente, implicará na preclusão
de seu direito de recorrer do ato decisório.
19.8 Não serão aceitos recursos interpostos através de e-mail, nem aqueles apresentados fora do prazo
ou por quem não estiver legalmente habilitado para representar a empresa LICITANTE.
19.9 O acolhimento do recurso pela autoridade que prolatou a decisão importará na invalidação apenas
dos atos não suscetíveis de aproveitamento.
20. DO RESULTADO DA LICITAÇÃO
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20.1 Depois de avaliadas a aceitabilidade das propostas e a qualificação da empresa titular da melhor
oferta, constatando-se o atendimento dos requisitos, o Pregoeiro avisará às licitantes da decisão sobre
a aceitação ou não das propostas e da habilitação, proclamando o resultado da licitação.
20.2 Declarado o vencedor da licitação e não havendo interposição de recurso, a Pregoeiro fará a
adjudicação do objeto ao vencedor, mediante a inserção, na respectiva ata, das razões e fundamentos
da decisão, dando aos participantes do certame a imediata intimação da decisão.
20.3 Após a adjudicação os autos serão encaminhados ao Prefeito Municipal para homologação e
decisão quanto à contratação, podendo, motivadamente, revogar a licitação por interesse público, ou
anulá-la, se constatada irregularidade, inobservância aos termos do Edital ou ilegalidade no
procedimento, sem que caiba desta decisão qualquer recurso por parte dos interessados ou de seus
representantes legais.
20.4 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser
realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando houver
recurso pela própria autoridade competente, que decidirá quanto à contratação.
21. CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO
21.1 Após a Homologação da Licitação pelo Prefeito Municipal, será convocado o interessado (via
AR/MP), para no prazo de 05 dias proceder a assinatura do Contrato administrativo, nos moldes da
minuta constante no Anexo VI, deste Edital, nos termos do art. 64 da Lei 8666/93.
21.2 A Adjudicatária obriga-se, além das obrigações a ela inerentes previstas no Edital, a:
I - Prestar a execução do contrato na forma ajustada, vedada a subcontratação, sem autorização
préviae por escrito da CONTRATANTE;
II - Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução
doobjeto do presente Edital;
III - Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja
por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer
responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força
de Lei;
IV – Entregar os objetos nas quantidades e especificações previstas no Edital e Contrato;
V – Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
VI – Arcar com todas as despesas que decorrentes da efetiva prestação dos serviços, tais como taxas,
impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva do Contratado.
21.3 O adjudicatário deverá manter durante todo o período da contratação as condições de sua
qualificação.
22. DO PAGAMENTO
22.1. O valor do contrato ajustado entre as partes será liquidável da seguinte forma:
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a) Implantação do sistema e treinamento: o pagamento será efetuado em moeda corrente nacional,
em até 15 (quinze) dias da habilitação do sistema para uso (após teste) e realização do treinamento
(nos respectivos módulos necessários), mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal no Setor de
Contabilidade, devidamente vistada comprovando a execução do serviço;
b) Provimento e gestão de datacenter, locação dos sistemas, suporte técnico e demais serviços
mensais serão pagos de forma mensal e sucessiva durante toda a vigência do contrato, sendo a
primeira com vencimento aos 30 dias a contar da liberação do sistema para uso (após teste).
c) Os serviços ofertados por hora técnica (sob demanda) serão pagos de acordo com o número de
horas técnicas utilizadas no mês anterior ao mês do pagamento, em conjunto com as parcelas
mensais.
22.2 A nota fiscal deverá discriminar as quantidades fornecidas.
22.3 Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas.
22.4 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
22.5 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
22.6 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais
aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo
pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente
devidoI = Índice de atualização financeira: 0.0001643
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo
pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso
23. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
23.1. A Licitante vencedora prestará Garantia de Execução, no percentual de 5% (cinco por cento) do
valor do Contrato, numa das seguintes modalidades:
Seguro-garantia,
Fiança bancária,
Caução em dinheiro ou
Título da dívida pública.
23.1.1 A garantia deverá ser comprovada no ato da assinatura do CONTRATO e ficará retida
enquanto o Contrato estiver em vigor, sendo liberada no prazo de até 30 (trinta) dias, após a data
do vencimento do Contrato, desde que cumpridos todos os seus termos e condições.
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23.1.2 A garantia prestada responderá subsidiariamente pelas multas aplicadas se, por qualquer
motivo, o CONTRATADO não as pagar nos prazos fixados, e deverá ser integralizada, num prazo
máximo de 30 (trinta) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores.
23.1.3 Sempre que ocorrer alteração contratual em decorrência de prorrogação ou acréscimo de
quantitativo do objeto do Contrato, o CONTRATADO, antes da assinatura do Termo Aditivo,
prestará garantia suplementar no percentual de 5% (cinco por cento) do valor acrescido, que
poderá ser em qualquer das modalidades e condições estabelecidas no item 8 do Edital.
23.1.4 A qualquer tempo, mediante comunicação ao CONTRATANTE, poderá ser admitida a
substituição da garantia, observadas as modalidades previstas no Edital de licitação e o disposto
no art. 65, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93.
23.1.5 A perda do valor da garantia em favor do CONTRATANTE, por rescisão decorrente de
inadimplemento contratual do CONTRATADO, far-se-á de pleno direito, independentemente de
qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e sem prejuízo da aplicação das demais sanções
previstas neste Contrato.
23.1.6 O descumprimento de qualquer das obrigações previstas nesta Cláusula ensejará a
aplicação de penalidade, garantida defesa prévia.
23.1.7 A garantia prestada deverá formalmente cobrir pagamentos não efetuados pelo
CONTRATADO referentes a:
I – prejuízos ou danos causados ao CONTRATANTE;
II – prejuízos ou danos causados a terceiros pelo CONTRATADO;
III – toda e qualquer multa contratual;
IV – débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas relacionados
com o presente Contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salários, vales-transportes, valesrefeições, verbas rescisórias, etc;
V – quaisquer obrigações não cumpridas pelo CONTRATADO em relação ao presente Contrato
previstas no ordenamento jurídico do país.
24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
24.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário
que:
a) não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocadodentro do prazo de validade da proposta;
b) apresentar documentação falsa;
c) deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) ensejar o retardamento da execução do objeto;
e) não mantiver a proposta;
f) cometer fraude fiscal;
g) comportar-se de modo inidôneo;
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24.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
24.3 Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa e
contraditório, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as penalidades enunciadas no art. 87 da
Lei Federal nº 8.666/93 com as alterações posteriores as seguintes sanções:
I.

advertência;

II. multa equivalente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do evento não cumprido, até o limite
de5% (cinco por cento) do valor total do Contrato.
III. suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e impedimento de contratar
com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcira
CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior.
24.4 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 22.3 poderão ser aplicadas juntamente com a do
inciso II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
24.5 As multas e outras sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso
fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da CONTRATADA, devidamente comprovadas perante a
CONTRATANTE.
24.6 As multas serão recolhidas, via depósito, à conta da CONTRATANTE. Se a CONTRATADA não fizer
prova, dentro do prazo de cinco dias úteis, de que recolheu o valor da multa, dos seus créditos será retido o valor
da mesma, corrigido, aplicando-se, para este fim, os índices aprovados para atualização dos débitos fiscais.

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
25.1 A participação na presente licitação implica na expressa e automática concordância aos termos
deste Edital e dos seus respectivos anexos, se houverem, não podendo alegar a LICITANTE,
posteriormente, desconhecimento das regras constantes deste instrumento.
25.2 O Órgão licitador poderá suspender ou mesmo cancelar, no todo ou em parte, os negócios já
realizados, sem que desta decisão caiba qualquer recurso por parte dos interessados ou de seus
representantes legais, se constatada qualquer falha, irregularidade ou inobservância aos termos deste
Edital ou de seus Anexos, se for o caso.
25.3 O Órgão licitador reserva-se o direito de acrescer ou diminuir a aquisição em 25% do valor do
objeto da presente licitação, conforme prescreve o art. 65, § 1º da Lei 8666/93.
25.4 As questões resultantes deste Edital serão dirimidas no foro desta comarca, renunciando as partesa
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qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.
25.5 Quando este Edital for omissão, ele se completa com as regras e princípios da Lei n.º 10.520, de
17/07/2002, pela Lei Complementar n.º 123/2006, pelo Decreto Federal n° 3.555/2000 e Decreto
Municipal nº 381/2005, do Regulamento do Pregão e, subsidiariamente, da Lei n° 8.666/93.
São Francisco do Sul, 20 de novembro de 2021.

Tufi Michreff Neto
Secretário Municipal de Governo (Interino)
Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul

Sideclei Silva Guimarães
Diretor Presidente SAMAE

Sidnei Eunézio de Mira
Presidente da Câmara de Vereadores de São Francisco do Sul
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA – PREGÃO 085/2021
1. DO OBJETO
Contratação de empresa especializada em softwares nativos de plataforma web para fornecimento de
solução de gestão pública integrada, no modo de licenças de uso de programas, sem limite de usuários.
Inclui ainda serviços complementares necessários ao funcionamento de tais sistemas, como migração de
dados, implantação, parametrizações e configurações, treinamento de usuários, suporte técnico,
manutenção corretiva, legal e evolutiva, bem como hospedagem de cada solução em data center e
todas as demais condições constantes deste Termo de Referência.
a) Áreas a serem atendidas (módulos de programas e serviços complementares):

Item
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19

LOTE ÚNICO - SISTEMA INTEGRADO MULTIENTIDADE DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Valor
Descrição / Especificações mínimas
Qtd
Un.
Valor total
unitário
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA
Serviços de Diagnóstico
1
Serviço
Serviços de Configuração
1
Serviço 196.049,8
196.049,86
6
Serviços de Migração de informações
1
Serviço
Serviços de Habilitação do sistema para uso
1
Serviço
Subtotal Item 1
196.049,86
TREINAMENTO DE USUÁRIOS
Serviços de treinamento dos servidores na implantação
1
Serviço
26.487,50
26.487,50
para o melhor aproveitamento do sistema.
Subtotal Item 2
26.487,50
LICENCIAMENTO MENSAL - MÓDULOS PARA USO DA ENTIDADE MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO
SUL
Planejamento e Orçamento
12
Meses
2.293,66
27.523,92
82.665,84
Escrituração contábil, Execução financeira e P. Contas
12
Meses
6.888,82
Controle interno
12
Meses
1.483,05
17.796,60
Pessoal e Folha de pagamento
12
Meses
9.007,51
108.090,12
Segurança e Saúde do Servidor
12
Meses
110,00
1.320,00
Ponto eletrônico
12
Meses
915,00
10.980,00
Compras e licitações
12
Meses
3.881,09
46.573,08
Inclusão e controle de contratos
12
Meses
Patrimônio
12
Meses
1.192,77
14.313,24
Almoxarifado
12
Meses
659,86
7.918,32
Controle de frota e combustíveis
12
Meses
1.224,81
14.697,72
Gestão de Procuradoria
12
Meses
4.697,87
56.374,44
Legislação
12
Meses
1.002,47
12.029,64
Portal da transparência
12
Meses
1.810,58
21.726,96
Portal de serviços e autoatendimento
12
Meses
4.423,12
53.077,44
Processo digital
12
Meses
3.344,74
40.136,88
Ouvidoria
12
Meses
1.403,77
16.845,24
Serviços públicos
12
Meses
490,00
5.880,00
Simples nacional
12
Meses
3.938,26
47.259,12
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3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
7.1
7.2

Meses
4.019,61
48.235,32
Meses
18.431,09
221.173,08
Meses
2.970,83
35.649,96
Meses
2.743,22
32.918,64
Meses
3.445,97
41.351,64
Meses
1.793,81
21.525,72
Meses
3.476,22
41.714,64
Meses
1.601,63
19.219,56
Meses
1.358,23
16.298,76
Meses
1.800,89
21.610,68
Meses
3.770,31
45.243,72
Meses
3.053,39
36.640,68
Meses
806,69
9.680,28
Meses
880,00
10.560,00
Meses
920,00
11.040,00
Subtotal Item 3 1.198.071,24
LICENCIAMENTO MENSAL - MÓDULOS PARA USO DA ENTIDADE FUNDAÇÃO CULTURAL ILHA DE SÃO
FRANCISCO DO SUL
Planejamento e Orçamento
12
Meses
117,73
1.412,76
4.890,96
Escrituração contábil, Execução financeira e P. Contas
12
Meses
407,58
Pessoal e Folha de pagamento
12
Meses
463,17
5.558,04
Segurança e Saúde do Servidor
12
Meses
20,00
240,00
Compras e licitações
12
Meses
287,84
3.454,08
Inclusão e controle de contratos
12
Meses
Portal da transparência
12
Meses
113,71
1.364,46
Subtotal Item 4
16.920,36
LICENCIAMENTO MENSAL - MÓDULOS PARA USO DA ENTIDADE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO SUL
Planejamento e Orçamento
12
Meses
239,74
2.876,88
16.519,44
Escrituração contábil, Execução financeira e P. Contas
12
Meses
1.376,62
Pessoal e Folha de pagamento
12
Meses
1.274,06
15.288,72
Segurança e Saúde do Servidor
12
Meses
20,00
240,00
Compras e licitações
12
Meses
721,69
8.660,28
Inclusão e controle de contratos
12
Meses
Patrimônio
12
Meses
436,14
5.233,68
Portal da transparência
12
Meses
422,92
5.075,04
Portal de serviços e autoatendimento
12
Meses
557,13
6.685,56
Subtotal Item 5
60.579,60
LICENCIAMENTO MENSAL - MÓDULOS PARA USO DA ENTIDADE FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E
ADOLESCÊNCIA DE SÃO FRANCISCO DO SUL
Planejamento e Orçamento
12
Meses
73,04
876,48
Escrituração contábil, Execução financeira e P. Contas
12
Meses
307,05
3.684,60
Compras e licitações
12
Meses
391,56
4.698,72
Inclusão e controle de contratos
12
Meses
Portal da transparência
12
Meses
65,00
780,00
Subtotal Item 6
10.039,80
LICENCIAMENTO MENSAL - MÓDULOS PARA USO DA ENTIDADE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL
Planejamento e Orçamento
12
Meses
117,73
1.412,76
Escrituração contábil, Execução financeira e P. Contas
12
Meses
814,74
9.776,88
Escrita fiscal eletrônica
Nota fiscal eletrônica de serviços
ISS bancos
Gestão da Arrecadação
Gestão de IPTU e taxas
Gestão de ITBI e taxas
Gestão do ISS e Taxas
Gestão de Receitas diversas
Contribuição de melhoria
Gestão de Obras e posturas
Gestão da Dívida ativa
Fiscalização fazendária
Domicílio eletrônico
APP (Aplicativo Mobile de Serviços e Autoatendimento)
Gestão Eletrônica de Documentos - GED

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
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7.3
7.4
7.5
7.6

Compras e licitações
Inclusão e controle de contratos
Portal da transparência
Atendimento Social

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
11
11.1

Meses
364,17
4.370,04
Meses
Meses
113,71
1.364,52
Meses
2.358,74
28.304,88
Subtotal Item 7
45.229,08
LICENCIAMENTO MENSAL - MÓDULOS PARA USO DA ENTIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
SÃO FRANCISCO DO SUL
Planejamento e Orçamento
12
Meses
151,56
1.818,72
Escrituração contábil, Execução financeira e P. Contas
12
Meses
1.159,07
13.908,84
Compras e licitações
12
Meses
858,14
10.297,68
Inclusão e controle de contratos
12
Meses
Portal da transparência
12
Meses
194,92
2.339,04
Vigilância Epidemiológica
12
Meses
1.090,93
13.091,16
Vigilância Sanitária
12
Meses
1.090,92
13.091,04
Subtotal Item 8
54.546,48
LICENCIAMENTO MENSAL - MÓDULOS PARA USO DA ENTIDADE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL
Planejamento e Orçamento
12
Meses
306,70
3.680,34
Escrituração contábil, Execução financeira e P. Contas
12
Meses
1.275,81
15.309,72
Pessoal e Folha de pagamento
12
Meses
1.385,60
16.627,20
Segurança e Saúde do Servidor
12
Meses
Ponto eletrônico
12
Meses
378,00
4.536,00
Compras e licitações
12
Meses
834,77
10.017,24
Inclusão e controle de contratos
12
Meses
Patrimônio
12
Meses
402,18
4.826,16
Portal da transparência
12
Meses
490,49
5.885,88
Portal de serviços e autoatendimento
12
Meses
465,44
5.585,28
Gestão da Arrecadação
12
Meses
460,00
5.520,00
Tarifa de água
12
Meses
672,00
8.064,00
Subtotal Item 9
80.051,88
LICENCIAMENTO MENSAL - MÓDULOS PARA USO DA ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
FRANCISCO DO SUL
Planejamento e Orçamento
12
Meses
385,00
4.620,00
Escrituração contábil, Execução financeira e P. Contas
12
Meses
1.278,24
15.338,88
Controle interno
12
Meses
160,00
1.920,00
Pessoal e Folha de pagamento
12
Meses
1.342,63
16.111,56
Segurança e Saúde do Servidor
12
Meses
130,00
1.560,00
Ponto eletrônico
12
Meses
355,00
4.260,00
Compras e licitações
12
Meses
586,82
7.041,84
Inclusão e controle de contratos
12
Meses
Patrimônio
12
Meses
345,95
4.151,40
Controle de frota e combustíveis
12
Meses
390,00
4.680,00
Ouvidoria
12
Meses
35,00
420,00
Portal da transparência
12
Meses
962,85
11.554,20
Portal de serviços e autoatendimento
12
Meses
190,00
2.280,00
Processo digital
12
Meses
375,00
4.500,00
Subtotal Item 10
78.437,88
DATA CENTER DO SISTEMA
Gestão e provimento de datacenter (gestão,
disponibilidade, hospedagem, processamento,
12
Meses
7.063,95
84.767,40
segurança e bkp)
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12
12.1
12.2
12.3
13
13.1

SERVIÇOS SOB DEMANDA (RESERVA TÉCNICA)
Serviços de atendimento técnico e outros não incluidas
atividades de personalização e customização de
softwares.
Serviços de retreinamento/reciclagem dos usuários
Serviços de personalização e customização de softwares
e serviços correlatos.

Subtotal Item 11

84.767,40

200

Hora

135,37

27.074,00

300

Hora

135,37

40.611,00

200

Hora

214,16

42.832,00

Subtotal Item 12
WORKFLOW PARA PROJETO PREFEITURA DIGITAL (APENAS PARA O MUNICÍPIO)
Serviços de implantação do Projeto Prefeitura Digital,
englobando o levantamento, desenho e integração ao
500
Hora
170,48
sistema dos processos (implantação da tecnologia de
workflow).
Subtotal Item 13
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (soma itens 1 à 13) R$

110.517,00

85.240,00
85.240,00
2.046.939,08

b) Não é obrigatório que os programas ofertados seja organizados na mesma ordem e conjunto, ou
nome do módulo, porém, é obrigatório que atenda as especificações, tarefas e rotinas citadas na parte
descritiva deste termo do referência.
c) O período de vigência e execução será de 12 (doze) meses após assinatura do contrato.
d) DA BASE DE CÁLCULO DOS CUSTOS INICIAIS COM DATA CENTER
•

Para o funcionamento pleno do sistema será necessário a alocação de recursos de datacenter,
conforme planilha geral de preços a ser proposto pela licitante, podendo este ser próprio ou de
terceiros.

•

A administração municipal está à disposição das empresas interessadas para prestar informações
que estas considerarem necessárias para os devidos cálculos, projeções e formatação de suas
propostas.

•

A proponente deverá prever as necessidades de capacidade de processamento, tráfego de
dados, armazenamento e estabilidade relacionados ao provimento de data-center para
atendimento das necessidades da Contratante. A previsão e o atendimento das necessidades
para funcionamento inicial pleno do sistema cotado são de responsabilidade da proponente.

•

O sistema deverá ser condizente com a atual disponibilidade de link contratada pela
administração. Caso após implantado, o sistema não opere satisfatoriamente com o volume de
dados e operações atuais em uso, o fornecedor deverá indenizar a administração pública pelos
custos de aumento de link necessário para que sua solução opere sem que atendentes e
contribuintes tenham que esperar longos períodos para realização das atividades e prestação de
serviços administrativos e de atendimento, ou arcar com a rescisão contratual e penalidades
previstas no Edital.

•

Portanto, a proponente deverá apresentar junto a proposta a memória de cálculo da
configuração projetada para o pleno funcionamento do sistema conforme necessidades atuais
da CONTRATANTE, especificando cada um dos recursos abaixo, incluindo alocação mínima de
espaço em disco, como especificado:
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
CUSTOS INICIAIS DO DATA CENTER

DC PRINCIPAL

UN. DE
MEDIDA

ITEM
Link
Processador
Memória
HD - Banco de Dados
HD - Backup
HD - Imagens/Arquivos

Mb
vCPU
GB
GB
GB
GB

QTDE

VALOR
(R$)

600
1200
300
SUB TOTAL MENSAL
VALOR TOTAL MENSAL

IMAGENS - OCR
QTDE

VALOR
(R$)

1600
2100
500

e) DA COTAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO DATACENTER
Com o passar do tempo de utilização e efetivo armazenamento e rotinas da contratante, poderá ser
necessária a ampliação dos recursos do datacenter disponibilizados pela contratada, motivo pelo qual é
necessário que sejam também cotados os custos de eventuais aumentos dos recursos de informática
disponibilizados, conforme tabela a seguir:
CUSTOS PARA AMPLIAÇÃO DE RECURSOS
DO DATA CENTER
UN. DE
ITEM
QTDE
MEDIDA
Link
1
Mb
Processador
1
vCPU
Memória
1
Gb
HD - Banco de Dados
1
Gb
HD - Backup
1
Gb
HD - Imagens/Arquivos
1
Gb

VALOR
(R$)

f) A presente licitação é do tipo “menor preço global”, em função da indivisibilidade dos itens que
compõe e por se tratar de sistema integrado.
g) O sistema deverá ser integrado, em atendimento ao art. 48, § 1º, inciso III da Lei 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal) e Decreto Federal 10.540/2020.
h) O número de usuários deverá ser ilimitado, sem a necessidade do município adquirir licenças
adicionais durante toda a vigência do contrato.
2. JUSTIFICATIVA
A adoção de sistemas informatizados de gestão é uma necessidade na realidade contemporânea e vem
sendo adotada nos mais diversos segmentos do poder público, seja no legislativo, no executivo ou no
judiciário e em todas as esferas de governo, como forma de automação, melhoria de processos, redução
de tempo e otimização de recursos materiais e humanos. É uma ferramenta imprescindível para o
alcance da efetividade social das ações governamentais.
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Busca-se nesse contexto soluções tecnológicas integradas que deverão permitir a centralização de todo
o processamento e armazenamento de dados relacionados aos processos, a exemplo de atendimento e
controles internos, otimizando a obtenção e o processamento de informações, bem como o
fornecimento de subsídios gerenciais, que são imprescindíveis para o planejamento e para a tomada de
decisões por parte dos gestores públicos.
A integração e o compartilhamento de informações em tempo real, que serão realizados pela integração
dos programas, irá proporcionar além de melhorias na produtividade dos servidores/empregados no
atendimento e acompanhamento dos serviços disponibilizados, mais economia de recursos, facilidade
para a tomada de decisões acertadas, e informações gerenciais que apoiarão o cumprimento das metas
e obrigações legais.
Definiu-se como premissa e estratégia para este projeto a condição de implantação de sistema de
gestão modular e integrado, em ambiente WEB, solução está tecnologicamente mais atual no mercado,
de acordo com as necessidades de cada área de aplicação e que possa ser acessado em dispositivos
móveis, como tablets, smartphones, notebooks devidamente conectados à Internet (rede, 3G ou Wi-Fi).
É nessa linha que não só os servidores internos poderão desempenhar suas rotinas, como poderão ser
oferecidos diversos serviços à população por meio de acesso à internet.
Outra condição obrigatória é a contratação por fornecedor único, resguardando-se, nos interesses da
Contratante, os cuidados para não tornar o ambiente de TI por si só impossível de gerenciar devido a
heterogeneidade de tecnologias e fornecedores existentes no mercado.
Além disso, a implementação de sistema web, com provimento de datacenter, possibilitará a
desoneração do orçamento com os constantes investimentos em hardware e infraestrutura
necessários, imprescindíveis e dispendiosos requeridos pelos sistemas locais tradicionais.
Portanto, a licitação de solução ERP visa a padronização de toda a infraestrutura de softwares de gestão,
o que enaltece um dos princípios do processo licitatório que vincula o administrador público, mesmo
porque a imposição de um determinado padrão pela administração pública parte da presunção de que
será possível obter, dentre outros benefícios, a redução de custos de manutenção, redução de custos de
treinamento e a compatibilização entre as diversas entidades públicas, mediante economia de escala e
uma melhor aderência das soluções aos processos administrativos locais.
Embasando a decisão administrativa, o art. 15, I, da Lei nº 8.666/93 estabelece:
“Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:
I - atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações
técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção,
assistência técnica e garantia oferecidas;”
Nesse sentido, entendemos que houve necessidade de fixação de padronização no termo de referência,
seguindo na mesma linha que outros municípios e até mesmo em editais passados da própria
administração licitadora, atrelada à contratação de uma estrutura de tecnologia da informação de
última geração, evitando-se a criação de ilhas de processamento que teriam evoluções próprias e
dissociadas das demais, e também problemas de comunicação entre sistemas concorrentes, algo
sabidamente difícil de gerar.
Daí exsurge a similaridade do texto editalício em relação a outros termos de referência anteriormente
publicados. De fato, a partir de uma leitura crítica do artigo 1º, § único da Lei Federal nº 10.520/2002,
entende essa equipe de administração que a única forma de adoção de padrões de desempenho e
qualidade objetivamente definidos pelo edital “por meio de especificações usuais no mercado” seria
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mediante observação e aproveitamento de experiências anteriores e de outros municípios.
Eventual “criação” absoluta de um novo termo de referência que não respeitasse as especificações
usuais do mercado (extraídas de editais anteriormente publicados) desrespeitaria o conteúdo do artigo
1º, § único da Lei 10.520/2002, e desnaturaria a modalidade licitatória, descabendo a esta
municipalidade a “criação” abstrata das especificações usuais do mercado, que devem ser buscadas
justamente no mercado, in casu representado pelos termos de referência padronizados ao longo dos
anos por diversas experiências licitatórias lícitas, muitas delas apreciadas pelo própria Poder Judicário
ou Tribunal de Contas.
Nesse sentido, todos os softwares integrantes do ERP deverão possuir padronização de linguagens e
telas, serem desenvolvidos nativamente para a plataforma web, buscando-se o melhor desempenho e
menor consumo de recursos de rede/internet (link), restringindo-se os subterfúgios tecnológicos e
ferramentas conhecidas do meio tecnológico que possam representar perda de performance, aumento
de custos, instabilidade e insegurança dos dados e informações, bem como observando-se a liberdade
das empresas em aplicar a linguagem de programação nativa web que lhe seja apropriada, respeitando
a livre iniciativa do mercado.
Além disso, as integrações evitam desconformidades e erros sistemáticos e dificuldade da gestão, pois a
partir do momento que empresas potencialmente concorrentes alimentam e retroalimentam seus
bancos a partir de banco de dados distintos, haveria exponencial aumento do risco de problemas, com
incansáveis trocas de acusações técnicas.
Obviamente, a integração de ferramentas baseadas em tecnologias e plataformas distintas sempre
causam perda de confiabilidade e integridade dos dados, implicando em grave retrocesso da
infraestrutura de tecnologia, já que atualmente há no mercado um sem-número de GRP’s e ERP’s.
Portanto, sendo praticamente impossível e tecnicamente dificílimo garantir-se a integridade referencial
de dados que constantemente são alterados por ferramentas de desenvolvedores com diferentes visões
de tecnologias e rotinas de segurança, o que redundaria que, ao final, ninguém se declararia culpado
por eventual perda de dados ou de segurança, não há razoabilidade no fracionamento do objeto.
E além da já referida economia de escala obtida com a contratação de uma única empresa, já que, por
exemplo, haveria apenas um gerenciador de banco de dados a ser assimilado e gerido, e todas as
ferramentas seriam rodadas a partir de plataforma única, o que evitaria manutenções em diversas
plataformas, temos ainda que a contratação de um único sistema integrado evita a necessidade de
dupla ou tripla capacitação da equipe de T.I. da prefeitura em diversas tecnologias de concepção
distintas.
Quanto a tecnologia escolhida, além de já ser utilizada pelo município plataforma 100% web, o que
representaria um retorcesso migrar para desktop, tem-se que diversos são os fornecedores desse tipo
de sistemas, não havendo qualquer prejuízo a competitividade. Prejuízo sim, seria ter que dispender
esforços e recursos públicos para desfazer todos os avanços já alcançados com plataforma em nuvem e
em poucos anos refazer tudo novamente.
Nesse panorama, diversas outras entidades púbicas vêm se alinhado com a adoção de sistemas de
última geração, pautados na democratização do acesso por dispositivos móveis (tablets, celulares,
notebooks), alta disponibilidade (24h, 7 dias por semana), na facilidade de manutenção e uso (remota,
de qualquer lugar com acesso à internet e qualquer aparelho com Android, Linux, Windows ou Mac/Ios),
na redução de custos (sem necessidade de investimentos locais com CPD) e na segurança da
informação (garantida por robôs de backup e redundância). Atendendo esses quesitos básicos,
atualmente vem despontando como solução mais moderna, a tecnologia de computação em nuvem.
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O Governo Federal há anos tem adotado sistemas em nuvem (SICONV, RADAR, SISCOMEX, SIGEPE,
SIORG, SEI), sendo hoje o padrão de suas contratações, afirmando com veemência, que “é
responsabilidade da administração pública oferecer ao cidadão a melhor experiência possível de acesso
ao governo eletrônico, respeitando inclusive, as particularidades da população atingida”1. Seguindo
nessa linha, o Governo Federal criou o programa ePWG – Padrões Web2 em Governo Eletrônico, tendo
editado diversos instrumentos3 de orientação para contratação de sistemas em nuvem e desenvolvidos
nativamente para web pelos órgãos que compõe a administração federal.
Na iniciativa privada, há vários exemplos de sistemas de computação em nuvem altamente eficientes,
como é o caso daqueles utilizados pelas cias aéreas, além do Uber, Waze, iCloud, onedrive, googledrive,
iTunes, iFood, entre centenas de outros.
Portanto, como se vê, além da contratação ser necessária, os requisitos atendem a finalidade ao
interesse público, bem como estão pautados nos preceitos legais estabelecidos na Carta da República e
na Lei de Licitações e Contratos administrativos.
a. Do Preço de Referência da Licitação
De forma objetiva, em razão do período pandêmico caracterizado pelo COVID-19, e todos os efeitos
decorrentes de tal situação, de modo especial seguindo as orientações quanto as restrições de
deslocamentos de pessoas, destacamos que os preços do presente certame tiveram como base
contratações similares formalizadas por outros órgãos da administração pública. Conforme critérios
definidos na PORTARIA Nº 804, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018 expedida pelo Ministério da Justiça, de
modo especial no inciso II do artigo 2º, e a recente INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE
2020, cujos dispositivos indicam como parâmetro de pesquisa, a busca de contratações similares de
outros entes públicos.
Art. 2° A pesquisa de preços será realizada em observância às orientações
contidas nos Anexos I, II e III desta Portaria e mediante a utilização dos
seguintes parâmetros:
I - painel de preços ou outra ferramenta que venha a ser disponibilizada
pelo órgão central do Sistema de Serviços Gerais - SISG para pesquisa,
análise e comparação de dados e informações de compras públicas;
II - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou
concluídos nos cento e oitenta dias anteriores à data da pesquisa de preços;
III - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados
ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; ou
IV - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se
diferenciem em mais de cento e oitenta dias.
§ 1° Os parâmetros poderão ser utilizados de forma combinada ou não,
priorizando-se os previstos nos incisos I e II.
§ 2º A impossibilidade de utilização preferencial dos parâmetros previstos nos
incisos I e II deve ser justificada e comprovada mediante a juntada de
documentos que evidenciem ter havido efetiva tentativa de emprego deles.
1
2

3

https://www.governodigital.gov.br/transformacao/compras/orientacoes/identidade-digital-do-governo/epwg-padroes-web-em-governoeletronico
Os Padrões Web em Governo Eletrônico (ePWG) são recomendações de boas práticas agrupadas em formato de cartilhas com o
objetivo de aprimorar a comunicação e o fornecimento de informações e serviços prestados por meios eletrônicos pelos órgãos do
Governo
Federal.
Disponível
em:
https://www.governodigital.gov.br/transformacao/compras/orientacoes/identidade-digital-dogoverno/epwg-padroes-web-em-governo-eletronico
Portaria nº 778, de 4 DE abril DE 2019, INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 4 DE ABRIL DE 2019, entre outras.
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§ 3º A definição dos parâmetros utilizados, no caso concreto, para a realização da
pesquisa de preços, deve ser formalmente justificada e a instrução processual
deverá conter a documentação comprobatória das razões que forem, para
tanto, invocadas.
§ 4º A pesquisa de preços realizada exclusivamente com a utilização do
parâmetro previsto no inciso IV, somente será admitida quando comprovada
a inviabilidade de utilização dos parâmetros previstos nos incisos I, II e III.

A IN nº 73 por sua vez, reza a mesma situação, apresentando no entanto o diferencial quanto ao
elastecimento do prazo de um ano para consideração da validade do contratação tomada como base.
Tudo conforme aponta o inciso II do artigo 5°, vejamos:
II - aquisições e contratações similares de outros entes públicos, ﬁrmadas no
período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento
convocatório;

A busca e, por conseguinte, embasamento de preços em contratos similares, traz sem dúvida alguma
maior agilidade ao lançamento do certame. A administração não fica adstrita apenas a intenção de
participação e, por conseguinte boa vontade de fornecedores em retornarem as solicitações de
orçamentos. Tais solicitações além de sequer serem em sua maioria respondidas, quando ocorrem, são
cumpridas apenas no momento que os fornecedores entenderem como viáveis.
Além disso, a administração apresenta como base preços constantes de contratos públicos integrantes
de certames já homologados por outras administrações. Contratos já referendados pelo E. Tribunal de
Contas do estado, posto que, extraídos do site do próprio orgão da Administração Pública Municipal ou
mesmo do respectivo Tribunal.
Acerca da matéria, o Tribunal de Contas da União manifestou posicionamento destacando o dever
quanto a busca diversificada de fontes de preços, com prioridade para o Painel de Preços e as
contratações similares de outros Órgãos. Vejamos:
TCU – Acórdão nº 1445/2015 – Plenário
Na elaboração do orçamento estimativo da licitação, bem como na demonstração
da vantajosidade de eventual prorrogação de contrato, deve ser utilizadas fontes
diversificadas de pesquisa de preços. Deve ser priorizadas consultas ao Portal de
Compras Governamentais e a contratações similares de outros entes públicos,
em detrimento de pesquisas com fornecedores, publicadas em mídias
especializadas ou em sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo,
cuja adoção deve ser tida como prática subsidiária.
TCU - ACÓRDÃO 2170/2007 ATA 43/2007 - PLENÁRIO - 17/10/2007
Relator: UBIRATAN AGUIAR
Sumário: REPRESENTAÇÃO. PEDIDO DE REEXAME. PREGÃO ELETRÔNICO.
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. PROVIMENTO
PARCIAL. 1. A aferição de preços nas aquisições e contratações de produtos e
serviços de tecnologia da informação, no âmbito da Administração Pública
federal, na fase de estimativa de preços, no momento de adjudicação do objeto
do certame licitatório, na contratação e alterações posteriores, deve se basear
em valores aceitáveis, que se encontrem dentro da faixa usualmente praticada
pelo mercado em determinada época, obtida por meio de pesquisa a partir de
fontes diversas, como orçamentos de fornecedores, valores adjudicados em
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licitações de órgãos públicos - inclusos aqueles constantes no Comprasnet -,
valores registrados em atas de Sistema de Registro de Preços, entre outras, a
exemplo de compras/contratações realizadas por corporações privadas em
condições idênticas ou semelhantes àquelas da Administração Pública. 2. Preço
aceitável, a ser considerado na faixa de preços referida no item precedente, é
aquele que não representa claro viés em relação ao contexto do mercado, ou
seja, abaixo do limite inferior ou acima do maior valor constante da faixa
identificada para o produto ou serviço. 3. A utilização de fontes que não sejam
capazes de representar o mercado de tecnologia da informação para produtos
com certa complexidade ou serviços fornecidos para o setor público - como sites
na Internet, inclusive internacionais - pode servir apenas como mero indicativo de
preço, sem que sirvam os valores encontrados, por si sós, para caracterização de
sobrepreço ou superfaturamento. 4. Os critérios apontados nos itens precedentes
devem balizar, também, a atuação dos órgãos de controle, ao ser imputado
sobrepreço ou superfaturamento nas aquisições e contratações relacionadas à
área de tecnologia da informação.

O anexo I da portaria 804, reforça a orientação do Tribunal de Contas da União inclusive quanto a
utilização como parâmetro os contratos anteriores firmados com o próprio órgão. In Verbis:
A unidade requisitante, conforme orientação do Tribunal de Contas da
União, deverá consultar o maior número de fontes possíveis, de modo a
possibilitar que a pesquisa de preços reflita o real comportamento do mercado,
levando em conta diversas origens, como, por exemplo, contratos anteriores do
próprio órgão e os firmados por outros órgãos públicos, valores registrados no
Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, nas atas de
registro de preços da Administração Pública Federal e cotações com fornecedores
(Acórdãos n° 2.318/2014 - Plenário e
Acórdão 2.816/2014 - Plenário).

Ainda com base nas decisões destacadas, salientamos do respectivo posicionamento que além da
definição quanto aos requisitos a serem priorizados, resulta clara a condição de utilização de
orçamentos de fornecedores e consulta em sites especializados apenas de forma subsidiária na consulta
de preços. Reforçando desse modo a regra dos parágrafos 2º e 4º do artigo 2º da Portaria 804 e inciso
II do artigo 5º da IN nº 73.
Assim, diante da realidade aqui apresentada, essa administração tomou como base contratações de
Sistemas de Gestão formalizados pelas administrações dos municípios de Brusque/SC, Biguaçu/SC,
Içara/SC e de Jaraguá do Sul/SC, todos com similaridades na prestação dos serviços de gestão pública
buscados por essa administração, inclusive com módulos de programas/entidades a menor.
CONCLUSÃO
Desse modo concluímos que, os valores praticados pelas contratações baseadas nas similaridades
destacadas, indicam que o valor definido por essa administração para a presente contratação, não se
caracteriza como excessivo nem como inexequível.
Necessário salientar de que sistemas de administrações que ainda se encontram em sistema desktop ou
então que apresentam sistema de gestão por intermédio de emulação de dados, além ainda, de se
encontrarem baseados em tecnologia inferior, apresentam custos finais superiores. Principalmente no
que diz respeito ao consumo de links para funcionalidade do sistema.
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Além do que, de acordo com o atual momento, o sistema baseado ainda em desktop, acaba por trazer
dificuldades ou impossibilidade para gerir o sistema de gestão distante do prédio central ou qualquer
outra unidade da administração ou mesmo em home office, posto que, ainda não em sistema
operacional baseado em nuvem.
Cumpre ainda salientar de que o valor definido para a contratação com base na similaridade de
contratos formalizados por outras administrações/órgãos, demonstra ainda que, não somente pelos
parâmetros apurados, mas pela necessidade atual e futura da administração, principalmente em se
assegurar de que estará contratando um fornecedor que possa suprir integralmente suas necessidades
tecnológica, o valor definido se encontra dentro da realidade do mercado.
3. DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES AS LICENÇAS DE USO DOS
SOFTWARES
3.1 IMPLANTAÇÃO (Diagnóstico, Configuração, migração de informações e habilitação do sistema para
uso)
3.1.1. Para viabilizar o funcionamento de seu sistema, caso seja necessário, ou de acordo com a
necessidade específica de cada entidade e respectivos programas, a contratada deverá realizar a
implantação, compreendendo o diagnóstico, configuração, habilitação do sistema para uso, conversão /
migração e o aproveitamento de todos os dados cadastrais e informações dos sistemas em uso, cuja
responsabilidade será da empresa contratada, com disponibilização dos mesmos pelo CONTRATANTE
para uso, cuja migração, configuração e parametrização será realizada.
3.1.2. A migração compreenderá a conclusão da alimentação das bases de dados e tabelas para permitir
a utilização plena de cada um dos softwares e aplicativos;
3.1.3. O trabalho operacional de levantamento dos dados cadastrais que for necessário à implantação
efetiva do Sistema é de responsabilidade da CONTRATANTE, com o suporte da empresa provedora do
Sistema;
3.1.4. Considera-se necessária a migração efetiva dos seguintes dados:
a) Informações pertinentes ao exercício corrente áreas contábil, orçamentária e financeira;
b) Informações pertinentes acerca de licitações e contratos não extintos;
c) Informações necessárias da área de arrecadação e dívida ativa, no que tange a administração do
executivo fiscal municipal;
d) Informações históricas acerca da área de recursos humanos;
3.1.4.1 Dados dos exercícios anteriores, contratos já encerrados e outras informações cuja necessidade
seja só a consulta, poderão permanecer no sistema anterior, para evitar conflitos e inconsistências em
relatórios e prestação de contas, cuja responsabilidade recai sobre os fornecedores anteriores.
3.1.5. A migração de informações da CONTRATANTE, até a data de execução desta fase são de
responsabilidade da empresa fornecedora dos softwares, cabendo a contratante a disponibilização dos
backups em formato legível das atuais bases de dados, e a posterior conferência dos dados.
3.1.6. A Contratante não dispõe de diagrama e/ou dicionário de dados para fornecimento as empresas
vencedoras da licitação, devendo as mesmas migrar / converter a partir de cópia de banco de dados a
ser fornecida.
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3.1.7. As atividades de saneamento/correção dos dados são de responsabilidade da CONTRATANTE com
a orientação da equipe de migração de dados das CONTRATADA. Inconsistências e erros na migração são
situações previstas em qualquer migração de dados e que serão resolvidas de comum acordo entre as
partes, mediante termos e cronogramas de trabalho em conjunto.
3.1.8. A CONTRATANTE poderá optar por não migrar determinados dados ou mesmo de uma base de
dados completa, caso seja de seu interesse.
3.1.9. Durante o prazo de implantação, para cada um dos sistemas licitados, quando couber, deverão
ser cumpridas as atividades de configuração de programas;
3.1.10. Considera-se como necessários na fase de implantação de sistemas a realização de:
a) adequação de relatórios, telas, layouts com os logotipos padrões do contratante;
b) configuração inicial de tabelas e cadastros;
c) estruturação de acesso e habilitações dos usuários;
d) adequação das fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios adotados pelo
CONTRATANTE;
e) ajuste de cálculo, quando mais de uma fórmula de cálculo é aplicável simultaneamente.
3.1.11. A configuração visa à carga de todos os parâmetros inerentes aos processos em uso pela
CONTRATANTE e que atendam a legislação Estadual e Federal, ficando facultado às proponentes
interessadas realizar visitas técnicas ou pedidos de esclarecimentos anteriores a data de abertura do
certame, visando a formatação de sua proposta;
3.1.12. A CONTRATANTE disponibilizará técnicos do Departamento de Informática e de áreas afins para
dirimir dúvidas. Para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços e decidir as questões técnicas
submetidas pela empresa contratada, registrando em relatório as deficiências verificadas,
encaminhando notificações à empresa contratada para imediata correção das irregularidades;
3.1.13. Todas as decisões e entendimentos havidos entre as partes durante o andamento dos trabalhos
e que impliquem em modificações ou implementações nos planos, cronogramas ou atividades
pactuadas, deverão ser previa e formalmente acordados e documentados entre as partes
3.1.14. A empresa contratada e os membros da equipe guardarão sigilo absoluto sobre os dados e
informações do objeto da prestação de serviços ou quaisquer outras informações a que venham a ter
conhecimento em decorrência da execução das atividades previstas no contrato, respondendo
contratual e legalmente pela inobservância desta alínea, inclusive após o término do contrato.
3.1.15. A Contratante deverá documentar todos os pedidos de intervenção no sistema e parâmetros de
configuração, bem como fica obrigada a conferir todas as intervenções feitas no sistema pela
Contratada antes de liberação para o uso.
3.1.16. O prazo para implantação do sistema é de 90 dias úteis a contar do recebimento da ordem de
serviço.
3.1.17. O termo de recebimento/aceite definitivo será emitido em até 30 (trinta) dias corridos após a
disponibilização do sistema para uso, nos termos do art. 73, §3º da Lei Federal nº 8.666/93.
3.1.18. A garantia da disponibilidade mínima do sistema contratado deverá ser de 95% do tempo de
cada mês civil brasileiro. Eventuais manutenções do sistema deverão ser programadas e realizadas fora
do horário de expediente do ente público.
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3.2 CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS
3.2.1 Visando dar condições para que os servidores públicos operem os novos programas/módulos, se
instalados, a contratada deverá realizar a capacitação inicial, durante a fase de implantação, para dar
condições aos usuários internos de operar o sistema. Nesse caso, a empresa vencedora deverá
apresentar no início das atividades o Plano de Treinamento destinado à capacitação dos usuários e
técnicos operacionais para a plena utilização das diversas funcionalidades de cada um dos novos
módulos de programas, abrangendo os níveis funcional e gerencial, o qual deverá conter os seguintes
requisitos mínimos:
a) Nome e objetivo de cada módulo de treinamento;
b) Público alvo;
c) Conteúdo programático;
d) Conjunto de material a ser distribuído em cada treinamento, incluindo apostilas, etc.;
e) Carga horária de cada módulo do treinamento;
f) Processo de avaliação de aprendizado;
g) Recursos utilizados no processo de treinamento (equipamentos, softwares, slides, fotos, etc.);
3.2.2. O treinamento para o nível técnico compreendendo: capacitação para suporte aos usuários,
aspectos relacionados a configurações, monitoração de uso e permissões de acesso, permitindo que a
equipe técnica possa propiciar o primeiro atendimento aos usuários, ou providenciar a abertura de
chamado para suporte pela proponente.
3.2.3. As turmas devem ser dimensionadas por área de aplicação e com número de participantes
compatível eficaz ao aproveitamento e assimilação de conhecimento dos participantes/treinandos;
3.2.4. Deverá ser fornecido Certificado de Participação aos servidores que tiverem comparecido a mais
de 85% (oitenta e cinco por cento) das atividades de cada curso.
3.2.5. Os equipamentos e as dependências necessários ao desenvolvimento das atividades de
capacitação serão fornecidos pela CONTRATANTE, havendo disponibilidade de uma impressora, na sala
de treinamento, para testes e acesso à internet.
3.2.6. A capacitação deverá ser realizada dentro do período de implantação, em carga horária e com
métodos suficientes a capacitação para normal uso do ferramental tecnológico a ser fornecido.
3.2.7. O treinamento de novos usuários, na sede da entidade ou via web, para a operação ou utilização
dos sistemas em função de substituição de pessoal, tendo em vista demissões, mudanças de cargos,
etc., não será considerado como Treinamento de Implantação e deverá ser faturado a parte. Quando
solicitado a CONTRATADA formalizará orçamento para prévia aprovação por parte da CONTRATANTE.
3.2.8. O treinamento na operacionalização dos sistemas, quando contratado, poderá ser realizado nas
dependências da CONTRATANTE, na sede CONTRATADA ou, ainda, via internet.
3.2.9. O treinamento via web será considerado prestado independentemente da ocorrência de
problemas com o provedor de internet, com o fornecimento de energia ou com qualquer outro fator
correlato de responsabilidade do CONTRATANTE, podendo ser novamente faturado quando refeito sem
culpa da contratada.
3.2.10. A CONTRATANTE apresentará à CONTRATADA a relação de usuários a serem treinados mediante
o pagamento da respectiva hora técnica.
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3.3 SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO
3.3.1. Durante todo o período contratual deverá ser garantido atendimento para suporte técnico, no
horário das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 18:00 horas, de segundas às sextas feiras, através de
técnicos habilitados com o objetivo de:
a) esclarecer dúvidas que possam surgir durante a operação e utilização dos sistemas;
b) auxílio na recuperação da base de dados por problemas originados em erros de operação,
queda de energia ou falha de equipamentos;
c) orientar os servidores na operação ou utilização dos sistemas em função de substituição de
pessoal, tendo em vista demissões, licenças, mudanças de cargos, etc.
d) auxiliar o usuário, em caso de dúvidas, na elaboração de quaisquer atividades técnicas
relacionadas à utilização dos sistemas.
3.3.2. O atendimento técnico poderá ser realizado por telefone, Skype, CHAT, VOIP, e-mail, internet,
pelo próprio sistema, através de serviços de suporte remoto ou local, neste último caso, nas
dependências da CONTRATANTE.
3.3.3. O atendimento a solicitação do suporte deverá ser realizado por atendente apto a prover o devido
suporte ao sistema, ou redirecionar o atendimento a quem o solucione.
3.3.4. Poderá a contratante chamar a central de atendimento da provedora via linha telefônica,
hipótese em que os custos com as ligações serão suportados pela CONTRATANTE;
3.4 SERVIÇOS DE DEMANDA VARIÁVEL (RESERVA TÉCNICA)
3.4.1 Os serviços de demanda variável serão pré-orçados e pagos por hora técnica autorizada e
efetivada, cuja estimativa encontra-se destacada no quadro de serviços no início do termo de
referência.
3.4.2 A contratada poderá ser chamada pela Contratante para realizar ao longo da vigência do contrato
os serviços de demanda variável:
a) Serviços de capacitação pós-implantação em função de novas releases dos softwares e/ou rodízio de
pessoal, cujo ambiente será fornecido pela contratante, bem como chamados de atendimento técnico
local a serem realizados pelos técnicos da contratada nas dependências da contratante, ou via conexão
remota para tratamento de erros, inconformidades causadas pelos usuários dos softwares da
CONTRATANTE, ou por fatores alheios aos aplicativos (vírus e afins por exemplo), ou outros cuja
necessidade tenha sido identificada pela contratante;
b) Manutenção Evolutiva - Serviços de personalização e customização de softwares, neles
relacionados todo os abrangentes e correlatos, e todas as suas etapas, incluindo parametrizações,
implementações, novas funcionalidades, e quaisquer outros necessários para atender necessidades e
interesses (oportunidade e conveniência) da contratante, pertinentes ao objeto contratado. As
modificações evolutivas específicas - incluindo aquelas necessárias à adequação dos sistemas à
legislação municipal - serão objeto de análise por parte da CONTRATADA, que declarará a sua
viabilidade técnica ou não e formalizará orçamento para prévia aprovação por parte da CONTRATANTE,
caso possível, desenvolvendo-as e disponibilizando no prazo que indicar, após confirmação do cliente.
B1) A ausência de disponibilização das modificações evolutivas relacionadas à legislação municipal
não implicará em qualquer responsabilidade para a CONTRATADA.
B2) Eventuais conversões de dados decorrentes de atualização de versões poderão ser cobradas
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pela CONTRATADA quando solicitadas pela CONTRTANTE.
3.4.2 Projeto Prefeitura Digital:
O município pretende desenvolver o Projeto Prefeitura Digital, com a implantação da tecnologia de
workflow (fluxos e processos controlados de forma visual pelo sistema) e gestão eletrônica de
documentos (GED) junto ao processo digital, proporcionando a redução e até a eliminação de arquivos
em meio físico (papel), com a conversão de documentos e processos internos e/ou relacionados aos
contribuintes em arquivos digitais, como já ocorre a exemplo do poder judiciário. Nesse sentido, deve
ser implementado no âmbito do sistema, conforme orientações nos módulos de GED e processo digital
as funcionalidades necessárias, incluindo a automatização de fluxos de processos físicos a serem
mapeados.
Os serviços de modernização digital serão remunerados por hora técnica realizada e previamente
orçada e aprovada, devendo ser apresentados junto aos documentos de faturamento, o Relatório das
atividades realizadas, visando a sua comprovação.
3.5 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E LEGAL
3.5.1 Durante a vigência do contrato, a Contratada deverá executar os serviços contínuos de
manutenção legal e corretiva dos sistemas contratados, incluindo as seguintes atividades:
a) Manutenção corretiva (erros de software): é o processo que inclui o diagnóstico e a correção
de um ou mais erros decorrente de problemas de funcionalidade no sistema e detectados pelo
usuário, ou seja, funcionamento em desacordo com o que foi especificado. Entretanto, tais
anomalias estão restritas aos “erros de software” e não tem correlação com parametrizações,
inserções incorretas de dados, inconsistências nos bancos de dados e tabelas ou erros de
operação dos usuários. A primeira atividade de manutenção ocorre porque não é razoável
presumir que a atividade de testes descobrirá todos os erros latentes na implantação de um
grande sistema de software. Durante o uso de qualquer sistema de grande porte, erros
ocorrerão e deverão ser relatados à Contratada. O prazo máximo para reparos e correções em
erros de software é de até 5 (cinco) dias úteis após o seu formal conhecimento pela
CONTRATADA e definição da solução específica. Erros atribuídos a terceiros não serão de
responsabilidade da contratada;;
b) Manutenção legal: em caso de mudanças na legislação federal, estadual ou em normas infra
legais dos órgãos de controle externo, quanto a prestações de contas e contabilidade pública
durante a vigência contratual, será elaborada uma programação para atendimento às mudanças
ocorridas, sem prejuízos à operação do sistema.
3.5.2 A empresa Contratada deverá disponibilizar a atualização de versão de todos os sistemas, sempre
que necessário para atendimento da legislação federal vigente e das normas e procedimentos do
Tribunal de Contas do Estado, sem quaisquer ônus adicionais para o CONTRATANTE, durante a vigência
contratual.
3.5.3 Os serviços de manutenção corretiva e legal são uma responsabilidade da CONTRATADA
abrangidos no conceito de termo de garantia (direito do consumidor), que coincidirá em prazos com a
vigência contratual e não incidirão custos adicionais para a CONTRATANTE.
10.8

DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO DATA CENTER
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a) Por se tratar de sistema de propriedade intelectual da CONTRATADA, nos termo da Lei Federal nº
9.609 de 19 de fevereiro de 1999, esta deverá disponibilizar o data center para alocação dos sistemas
objeto desta licitação, com capacidade de processamento, como: links, servidores, nobreaks, fontes
alternativas de energia (grupo gerador), softwares de virtualização, segurança, sistema de climatização;
compatíveis com as necessidades do sistema ofertado e o volume de operações da CONTRATANTE;
b) A estrutura de data center poderá ser própria ou terceirizada, desde já ficando expressamente
autorizada a terceirização desse item do objeto em caso de contratação;
c) A contratada deverá realizar gerenciamento pró-ativo a nível de servidor, inibindo que operações
onerosas (como emissão de relatórios grandes, execução de consultas com filtros inadequados, etc.),
possam prejudicar a operação do sistema ocasionando lentidão e/ou travamentos, prejudicando assim
os trabalhos internos;
d) As ações realizadas através do gerenciamento pró-ativo, podem incluir o contato com o(s) usuário(s)
do sistema ou o administrador local, para informar sobre essas situações, informando alternativas para
execução das atividades e se necessário, interrompendo a execução da ação no servidor;
e) Por se tratar de um sistema web, instalado e mantido em data center, as atualizações deverão
ocorrer mediante as seguintes características
a) O procedimento de atualização deverá ser automatizado sem necessidade de interferência do
usuário, executado, controlado e auditado pela própria CONTRATANTE, garantindo que o sistema
esteja disponível imediatamente após os procedimentos de atualização;
b) As atualizações, assim que executadas deverão surtir efeito imediato em todas as estações de
trabalho da CONTRATANTE. Excetua-se aqui arquivos da camada front-end em cache no
navegador, que poderão ser atualizados com regras específicas;
c)

Permitir visualizar os logs de atualizações que foram executadas anteriormente;

d) Deverá permitir acesso posterior sempre que necessário pelo usuário a documentação de cada
release lançada/atualizada.
f) Ainda quanto ao data center, a CONTRATADA fica responsável por manter os sistemas básicos
(Sistema Operacional, Servidor de Aplicação, Servidor de Banco de Dados, etc.) em constante
atualização, especialmente quando falhas de segurança forem reportadas pelos fabricantes (quando
licenciados) ou comunidade (quando software livre);
g) A proponente deverá prever as necessidades de capacidade de processamento, tráfego de dados,
armazenamento e estabilidade relacionados ao provimento de data-center para atendimento das
necessidades da Contratante e de acordo com o desempenho do sistema ofertado. A previsão e o
atendimento das necessidades para funcionamento inicial pleno do sistema cotado são de
responsabilidade da proponente de acordo com as questões técnicas particulares de seu próprio
sistema;
h) Para garantir segurança e disponibilidade o ambiente computacional oferecido deverá, no mínimo
conter recursos suficientes ao processamento e ao armazenamento de informações a serem
controladas com o sistema de gestão ofertado, dentre eles:
•

Links de internet redundantes;

•

Fontes de energia redundantes, no mínimo uma de concessionária de energia e outra de
grupo(s) de gerador(es);

•

Hardwares redundantes;
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•

Tecnologia de virtualização;

•

Administração 24 X 7 (vinte e quatro horas, sete dias por semana).

i) A contratada deverá efetuar os eventuais upgrades em seus hardwares para garantir o bom
funcionamento dos sistemas, mantendo estabilidade e confiabilidade dos equipamentos;
j) Em caso de necessidade de readequação de capacidade de processamento, deverá permitir que seja
realizado redimensionamento posterior conforme necessidade para atendimento da demanda de
funcionalidades e usuários, de acordo com as seguintes regras e conceitos:
•

Consideram-se recursos passiveis de aumento gradativo conforme demanda: links de
internet, espaço em disco total (banco de dados, demais servidores e contingência para
manutenções), quantidade de memória RAM por servidor, quantidade de vCPUs por
servidor;

•

O aumento de reserva de link de internet deverá ser realizado por MB adicional, além da
quantidade já disponibilizada conforme necessidade do sistema/programas;

•

O aumento de espaço em disco total deverá ser realizado por GB adicional, além da
quantidade já disponibilizada conforme necessidade do sistema/programas;

•

O aumento de memória RAM deverá ser realizado por GB em cada servidor conforme
necessidade do sistema/programas, além da quantidade já disponibilizada;

•

O aumento de qualquer um dos recursos mencionados deverá ser solicitado pela
CONTRATANTE a CONTRATADA mediante ofício e será passível de aprovação
orçamentária;

k) O datacenter a ser fornecido deverá ser suficiente para manter as informações controladas para
acesso em tempo real por no mínimo 2 (dois) anos, inclusive os logs de uso, podendo as informações de
períodos anteriores serem armazenadas em backups.
l) O datacenter deverá conter tecnologia para manter cópia das informações no ambiente do
datacenter da CONTRATADA (ou por ela contratado) e download de segurança do banco de dados pela
CONTRATANTE.
m) Ao término da fase de implantação, quando posto em efetivo funcionamento a CONTRATADA deverá
notificar a CONTRATANTE através de documento formal os recursos da capacidade totais disponíveis do
datacenter no momento.
n) A administração municipal está à disposição das empresas interessadas para prestar informações que
estas considerarem necessárias para os devidos cálculos, projeções e formatação de suas propostas.
3.7 DOS PAGAMENTOS E PRAZOS
3.7.1. O pagamento será realizado de forma mensal e sucessiva, mediante apresentação da nota
fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome da empresa contratada:
3.7.1.1. Os serviços de Implantação do sistema e treinamento: o pagamento será efetuado em moeda
corrente nacional, em até 15 (quinze) dias da habilitação do sistema para uso (após teste) e realização
do treinamento (nos respectivos módulos necessários), mediante apresentação da respectiva Nota
Fiscal no Setor de Contabilidade, devidamente vistada comprovando a execução do serviço.
3.7.1.2. Provimento e gestão de datacenter, locação dos sistemas, suporte técnico e demais serviços
mensais serão pagos de forma mensal e sucessiva durante toda a vigência do contrato, sendo a primeira
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com vencimento aos 30 dias a contar da liberação do sistema para uso.
3.7.1.3. Os serviços ofertados por hora técnica (sob demanda) serão pagos de acordo com o número de
horas técnicas utilizadas no mês anterior ao mês do pagamento, em conjunto com as parcelas mensais.
3.7.2 O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, podendo
ser prorrogados, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos previsto no art. 57, inciso IV, da
Lei Federal n° 8.666/93, caso haja interesse das partes e mediante termo aditivo.
3.7.3 Em havendo continuidade contratual, ou prorrogação de vigência fica estipulado que o valor
global será automaticamente reajustado pelo IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado),
independentemente de termo aditivo contratual, apurado a cada período de doze meses contados a
partir da data limite para apresentação das Propostas de Preços/Orçamentos conforme § 1º, Art. 3º,
da lei nº 10.192/2001. Podendo ser executado por simples Apostila de acordo com o art. 65, §8º, da
Lei 8.666/93.
3.7.4 Em caso de inadimplemento da Administração por prazo superior a 90 (noventa) dias, a execução
dos serviços do presente contrato poderá ser suspensa, nos termos do artigo 78, inciso XV da Lei
8.666/93.
3.8 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
3.8.1 São obrigações da CONTRATADA:
11 arcar com os ônus trabalhistas, impostos, encargos sociais, incluindo, despesas
referentes à transporte aéreo, traslados, hospedagens, alimentação e pagamento de
diárias, dentre outros afins, no atendimento a execução dos serviços descritos neste
termo, durante toda a vigência contratual;
12 executar a configuração, migração de informações e demais atividades necessárias à
implantação dos módulos do sistema contratado, autorizados formalmente pela
CONTRATANTE, através de ordem de início de serviço, no prazo máximo declarado no
contrato;
13 efetuar a manutenção legal do sistema para adaptação às alterações legais (legislação
federal e estadual) inerentes às suas funcionalidades, durante toda a vigência do
contrato, devendo executar as atualizações que se fizerem necessárias para o seu
perfeito funcionamento e enquadramento as mudanças nas legislações;
14 efetuar a manutenção corretiva do sistema, corrigindo
independentemente de serem observadas ou não pelos usuários;

eventuais

falhas,

15 prestar o serviço de suporte técnico conforme disposições do termo de referência e
contrato;
16 avaliar, em prazo razoável, a viabilidade técnica e jurídica das solicitações de alteração
específicas encaminhadas eletronicamente pelo CONTRATANTE, e repassar orçamento
acompanhado de cronograma para execução dos serviços;
17 executar as customizações do sistema, conforme viabilidade técnica e solicitações da
CONTRATANTE, mediante orçamento prévio aprovado e acordo de serviços;
18 fornecer o Banco de Dados utilizado, bem como as licenças para esta CONTRATANTE,
caso seja necessário;
19 com relação ao data center, manter os sistemas básicos (Sistema Operacional, Servidor
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de Aplicação, Servidor de Banco de Dados, etc.) em constante atualização,
especialmente quando falhas de segurança forem reportadas pelos fabricantes (quando
licenciados) ou comunidade (quando software livre);
20 fornecer mecanismo para monitoramento e download de cópia dos dados, no formato
DUMP RESTAURÁVEL do próprio SGBD, a ser realizado por usuário do quadro da
CONTRATANTE com conhecimento técnico e expressamente autorizado. Isso é
necessário tendo em vista ao término do contrato o fornecimento dos dados de
propriedade do município, em formato que permita a fácil restauração, em caso de troca
de fornecedor;
21 fornecer o Banco de Dados utilizado, bem como as licenças para esta CONTRATANTE,
caso seja necessário, face a necessidade de manter banco de dados local em execução,
com dados obtidos por meio de restore do arquivo de backup DUMP, fornecido;
22 após a rescisão do contrato, fornecer backup DUMP RESTAURÁVEL e senhas necessárias
para acesso completo aos dados;
23 manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificações exigidas na licitação que deu origem a contratação;
24 não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do presente contrato, sem
prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;
25 manter o(s) servidor(es) da CONTRATANTE, encarregado(s) de acompanhar os trabalhos,
a par do andamento dos serviços, prestando-lhe(s) as informações necessárias;
26 desenvolver todas as atividades constantes no edital e seus anexos, bem como seguir as
especificações funcionais do mesmo;
27 tratar como confidenciais informações e dados contidos nos sistemas da Contratante,
guardando total sigilo perante terceiros, nos termos da Lei 13.709/2018 (Lei Geral da
Proteção de Dados Pessoais – LGPD);
28 comunicar imediatamente, por escrito, a impossibilidade de execução de qualquer
obrigação contratual, para adoção das providências cabíveis;
29 responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados a contratante ou terceiros
em função do desempenho de suas atividades, se apurada culpa ou responsabilidade
civil, nos termos da legislação, observado o direito à ampla defesa e ao contraditório.
3.8.2 São obrigações da CONTRATANTE:
I.

efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados no termo contratual,
incluindo as customizações, acréscimos e apostilamentos;

II.

prestar as informações, esclarecimentos e fornecer os dados e arquivos necessários ao
desenvolvimento dos serviços contratados, de forma completa e legível ou utilizável;

III. fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, documentar e notificar formalmente à
Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades no curso
de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção ou regularização;
IV. documentar todos os pedidos de intervenção no sistema e parâmetros de configuração
desde a implantação até as demais no decorrer do contrato, bem como conferir todas
as intervenções feitas no sistema pela Contratada antes de liberação para o uso, de
modo a evitar possíveis erros ou equívocos, uma vez que a Contratante é a proprietária
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do banco de dados e responsável por todos os parâmetros, dados e informações
repassadas aos técnicos da Contratada para realização de seus serviços;
V. responsabilizar-se pela completa e correta inserção de dados e parâmetros nos
sistemas;
VI. parametrizar o sistema, em nível de usuário, inclusive no tocante às modificações de
alíquotas de tributos, multas e contribuições, além de atualizar as fórmulas de cálculo
do(s) sistema(s) quando necessário;
VII. responsabiliza-se por erros em cálculos, folhas, relatórios, boletos e cobranças ou outros
equívocos de processamento, provenientes de dados, parâmetros e informações
repassadas, informadas, lançadas ou carregadas no sistema.
VIII. emitir Termo de Recebimento Definitivo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados do recebimento provisório nos termos da Lei 8.666/93;
IX. dispor de equipamentos de informática adequados para uso do sistema e programas
locados;
X.

Proceder o download da cópia de segurança do banco de dados ou disponibilizar
estrutura para redundância de informações, assumindo integral responsabilidade pela
proteção, integridade e guarda arquivos de dados, todos de sua propriedade, visando
satisfazer às necessidades de segurança, assim como “restart” e recuperação no caso de
falha de máquina;

XI. cumprir as orientações e procedimentos técnicos especificados pela CONTRATADA para
o bom funcionamento e operacionalidade do sistema;
XII. dar prioridade aos técnicos da CONTRATADA para utilização do equipamento da
CONTRATANTE quando da visita técnica dos mesmos, bem como assegurar o acesso dos
empregados da Contratada, quando devidamente identificados e uniformizados, aos
locais em que devam executar os serviços;
3.8.3. Fica previamente esclarecido que os serviços previstos no contrato, não incluem reparos de
problemas causados por:
10 Condições ambientais de instalação ou falhas causadas pela ocorrência de defeito na
climatização ou condições elétricas inadequadas nas dependências da Contratante ou sob
sua responsabilidade;
11 Problemas relacionados a rede lógica/internet da Contratante;
12 Vírus de computador e/ou assemelhados;
c)

Acidentes, desastres naturais, incêndios ou inundações, negligência, mau uso, imperícia,
atos de guerra, motins, greves e outros acontecimentos que possam causar danos nos
programas, bem como, transporte inadequado de equipamentos;

d) Uso indevido dos programas licenciados, problemas na configuração de rede, uso de rede
incompatível, uso indevido de utilitário ou de computador;
e) situações, condições e fatos alheios a competência da CONTRATADA.
3.9. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA EXIGIDA DAS PROPONENTES PARA RESGUARDO DO
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
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3.9.1 Para a mínima segurança da contratação, nos termos da legislação vigente, deverá ser solicitada
aptidão e experiência mínima e anterior através da seguinte documentação:
a) Apresentação de no mínimo 1 (um) atestado ou declaração de capacidade técnica, expedido por
entidade pública ou privada, comprovando que a proponente implantou e/ou que mantém em
funcionamento sistema de computação em nuvem, similar e compatível com o objeto desta
licitação, pelo menos nas seguintes áreas de maior relevância: Planejamento e Orçamento,
Escrituração contábil, Execução financeira e P. Contas, Pessoal e Folha de pagamento, Segurança
e Saúde do Servidor, Ponto eletrônico, Compras e licitações, Patrimônio, Almoxarifado, Controle
de frota e combustíveis, Legislação, Portal da transparência, Portal de serviços e
autoatendimento, Processo digital, Serviços públicos, Fiscalização fazendária, Escrita fiscal
eletrônica, ISS bancos, Nota fiscal eletrônica de serviços, Gestão da Arrecadação, Gestão de
Tributos de Competência Municipal (IPTU, ITBI, ISSQN e taxas), Gestão de Obras e posturas,
Gestão da Dívida ativa, Domicílio eletrônico do Contribuinte, APP (Aplicativo Mobile de Serviços
e Autoatendimento), Gestão Eletrônica de Documentos – GED. Poderão ser apresentados vários
atestados em somatório, para atendimento da exigência.
b)

Declaração de que a proponente é fabricante do sistema, ou autorização expressa deste,
comprovando que tem acesso e total conhecimento sobre os programas fontes, estando
apta a realizar os serviços de implantação, configuração, suporte, customização e
manutenção dos programas ofertados.

c)

Declaração de Atendimento dos Requisitos Técnicos e de Capacidade Operativa (art. 30,
caput, inciso II e § 6º todos da Lei 8.666/93) - Declaração de que a licitante disporá, por
ocasião da futura contratação, de todos os equipamentos, pessoal técnico e operacional
necessários à execução dos serviços, incluindo que o fornecedor disponibilizará data
center (próprio ou terceirizado) com capacidade de processamento (links, servidores,
nobreaks, fontes alternativas de energia (grupo gerador), softwares de virtualização,
segurança, sistema de climatização), para alocação dos sistemas objeto desta licitação,
conforme orientações do termo de referência, garantindo ainda que não haverá
qualquer tipo de paralisação dos serviços por falta dos equipamentos ou de pessoal.

3.9.2 Todos os documentos deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição
no CNPJ. Se a licitante for matriz, os documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz, se for
filial, os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial, salvo aqueles que, por sua natureza,
comprovadamente, são emitidos em nome da matriz.
3.9.3 O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, indicado nos documentos da proposta de preço e
da habilitação deverá ser do mesmo estabelecimento da licitante que efetivamente vai fornecer o
material/serviço objeto da presente licitação
3.10. DA NECESSIDADE DE PROVA DE CONCEITO DAS FUNCIONALIDADES DOS MÓDULOS E DO
PADRÃO TECNOLÓGICO, SEGURANÇA E DESEMPENHO
3.10.1 Definido um vencedor provisório, o mesmo deverá submeter a solução ofertada a uma avaliação
de conformidade do objeto ofertado, através de uma prova de conceito, conforme orientações da Nota
Técnica nº 04/2008/TCU, visando dar segurança mínima a contratação, conforme preconizado na Lei de
Licitações, dado o impacto da contratação em todo os serviços públicos, administrativos e executivo
fiscal, a produtividade e eficiência dos servidores em atividade, bem como os custos envolvendo
terceiros e contratos já vigentes no que tange a serviços de link de internet/rede de dados.
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3.10.2 A data, horário e local para realização da prova de conceito será divulgado pelo Pregoeiro.
3.10.3 A prova de conceito deverá ser realizada em até 10 (dez) dias uteis após a sagração da empresa
provisoriamente declarada vencedora, por Comissão Especial a ser designada, formada por servidores
com conhecimento técnico pertinente.
3.10.4 Ao final da Prova de Conceito – POC, a Comissão Especial avaliadora, especialmente nomeada e
designada, registrará em Ata o resultado e encaminhará ao Pregoeiro e à sua Equipe de Apoio. A
critério da comissão, poderão ser emitidas atas diárias ao término dos trabalhos, com intuito de
registro das atividades realizadas, porém sem julgamento de resultado.
3.10.5 A PROPONENTE que convocada para avaliação não comparecendo em dia e hora previamente
agendados para a realização da Sessão Pública da Prova de Conceito – POC, será automaticamente
reprovada pela Comissão avaliadora.
3.10.6 Caso a primeira colocada não atenda aos requisitos do Termo de Referência conforme regras
aqui estabelecidas, será chamada a segunda colocada e assim sucessivamente, até a obtenção de uma
proposta adequada ou ser considerada fracassada a licitação.
3.10.7 Para a POC, a licitadora fornecerá local apropriado que contenha:
Mesa ou bancada e cadeiras para uso na apresentação;
Ponto de energia elétrica (220v ou 110v);
Um ponto de acesso à internet por rede cabeado, sem bloqueios ou restrições com link de no máximo
8MB;
3.10.8 Para a POC, a licitante ficará responsável por providenciar:
a)
b)
c)
d)
e)

Computador (Dekstop ou Laptop) com SO Linux;
Computador (Dekstop ou Laptop) com SO Windows 10;
Computador (Dekstop ou Laptop) com SO MacOs X Catalina;
Smartphone com Android;
Smartphone com Ios;

3.10.9 A proponente será responsável pelo banco de dados de teste para a demonstração efetiva de
todas as funcionalidades exigidas neste termo e disponíveis no sistema, sendo que cada função
requerida deverá ser executada e seus resultados demonstrados. Bem como deverá trazer os
equipamentos previamente configurados para a realização dos testes, não sendo aceitas intervenções
de pessoas externas a avaliação (não presentes na demonstração).
3.10.10 Por se tratar de sistema em nuvem e o objetivo da avaliação é atestar-se o seu funcionamento
satisfatório em uma situação real, o sistema apresentado deverá estar previamente instalado em
datacenter, com os recursos exigidos de segurança, desempenho e disponibilidade, como descrito neste
termo de referência.
3.10.11 A licitadora poderá solicitar que algumas operações sejam demonstradas em equipamento de
sua propriedade, visando atestar que o sistema está operando 100% em nuvem.
3.10.12 Para o bom andamento dos trabalhos de avaliação, bem como resguardo de direitos do
particular quanto à propriedade intelectual protegidos por Lei, só será permitida a participação de no
máximo um representante das demais licitantes por sala de apresentação, sendo-lhe vedado a
manifestação, resguardado o direito de tomar apontamentos por escrito.
3.10.12.1 Os apontamentos realizados por escrito poderão ser solicitados pela comissão de avaliação e
também pela empresa que está sendo avaliada, ao término de cada apresentação.
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3.10.12.2 Durante a apresentação é proibido o uso de telefone, smartphone, tablete, notebook,
gravadores e outros equipamentos do gênero, para todos os presentes, ficando somente liberados os
equipamentos necessários para a demonstração da empresa a ser avaliada;
3.10.13 O representante de licitante que estiver assistindo à apresentação e se comportar de maneira
a prejudicar os trabalhos, poderá ser conduzida para fora do recinto, bem como incidir nas cominações
civis e criminais aplicáveis.
3.10.14 Os equipamentos da licitante poderão ser auditados pela Equipe da Licitadora, bem como
poderão ser recolhidos para eventuais diligências ou perícias.
3.10.15 É vedado as demais licitantes acesso aos equipamentos da empresa que estiver realizando a
apresentação, antes, durante ou após esta, sob pena de desclassificação da infratora, sem prejuízo as
cominações civis e criminais aplicáveis.
3.10.16 Será considerada aprovada a solução que atender a todas as exigências contidas neste Edital e
efetuar a demonstração técnica, apresentando as condições mínimas de funcionalidade, performance,
segurança e desempenho previstas neste Termo de Referência.
3.10.17 A Prova de Conceito – POC consiste na validação dos requisitos mínimos exigidos no Termo de
Referência quanto a três aspectos fundamentais do sistema ofertado: a) Performance; b) Padrão
Tecnológico e de Segurança; c) Requisitos Específicos por Módulo de Programas. Caso a solução
ofertada não atenda 100% dos requisitos relacionados a Performance, ou ao Padrão Tecnológico e de
Segurança, não se passará a etapa de Avaliação dos Requisitos Específicos por módulos de Programas,
sendo automaticamente desclassificada, por princípio de economicidade, celeridade e utilidade do
procedimento.
3.10.17.1 A apresentação dever se dar na ordem em que os itens estão relacionados, devendo a
EMPRESA VENCEDORA apresentá-los de forma objetiva, sem ajustes e sem contato externo. Não será
permitido desenvolver, editar, corrigir ou ajustar o sistema durante a apresentação;
3.10.17.2 A apresentação dos sistemas poderá ser realizada de forma simultânea ou não, conforme
acordado entre as partes. As empresas que estão participando do certame serão comunicadas por email, do(s) dia(s), horário(s) e locai(s) em que acontecerão.
AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE
3.10.18 Para que funcionem, os sistemas de computação em nuvem dependem da infraestrutura de
comunicação externa, que é o link de banda larga contratado com o provedor de serviço local e já
disponibilizado pelo ente público.
3.10.19 Dada a variedade de sistemas existentes no mercado e tecnologias aplicadas por cada fabricante
ou desenvolvedor, alguns podem consumir mais e outros menos recursos da banda larga, de acordo
com o trafego de rede. O objetivo da avaliação de performance, portanto, é medir o consumo de
recursos de rede (link), obtido através do tráfego de dados entre o servidor e a estação de
trabalho/cliente (download), evitando-se a contratação de um produto que exija recursos muito acima
da capacidade já disponível, exigindo a repactuação dos contratos de banda larga de internet e
infraestrutura de rede, ou que prejudiquem os usuários externos (munícipes) exigindo redes domésticas
ou comerciais fora dos padrões dos planos mais acessíveis e módicos aos usuários.
3.10.20 Não há interesse público, nem atende aos princípios da economicidade e da melhor escolha
preconizados na Lei de Licitações, a contratação de sistemas e programas que onerem excessivamente o
ente público ou os usuários externos, obrigando a expansão exagerada das capacidades já disponíveis
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de links de banda larga para que o tempo de processamento seja condizente com o que espera de boas
práticas de atendimento e serviços públicos.
3.10.21 É necessário que o sistema contratado previsto nesta licitação, possa operar satisfatoriamente
com a capacidade de link dedicado disponibilizado atualmente pela entidade licitadora, sem
necessidade de aumento de recursos, justificando-se assim, a realização de avaliação do tempo máximo
de processamento, conforme parâmetros mínimos desejáveis.
3.10.22 O sistema deverá ser condizente com a atual disponibilidade de link contratada pela
administração. Caso após implantado, o sistema não opere satisfatoriamente com o volume de dados e
operações atuais em uso, o fornecedor deverá indenizar a administração pública pelos custos de
aumento de link necessário para que sua solução opere sem que atendentes e contribuintes tenham
que esperar longos períodos para realização das atividades e prestação de serviços administrativos e de
atendimento, ou arcar com a rescisão contratual e penalidades previstas no Edital. PARA ESTA
AFERIÇÃO SERÁ DISPONIBILIZADA INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE MÁXIMA DE 8Mb.
3.10.23 Nessa etapa da prova de conceito, o objetivo será assegurar que o download de dados realizado
entre a aplicação lado cliente e servidor, transfere apenas o que é necessário para o funcionamento sem
realizar excessivos consumos de recursos de rede.
3.10.24 Para execução dos testes será utilizada a ferramenta de desenvolvedor disponível no navegador
Google Chrome através da função F12, na aba Network. O dado a ser medido será obtido através da
coluna “Size” que é o tamanho total transferido para a requisição realizada. Por meio da mesma função
F12 do navegador Google Chrome, também será verificado o tempo de resposta da aplicação, conforme
a tarefa determinada.
3.10.25 Considera-se nos cenários que as consultas já estejam abertas, sendo monitorado/computado
apenas a requisição que carrega os dados do servidor para o cliente, conforme tabela de parâmetros.
3.10.26 O consumo será medido com base no retorno de apenas um único registro por consulta.
3.10.27 A coluna “consumo”, indica O consumo máximo esperado de dados recebidos pelo cliente,
levando em consideração um registro consultado.
3.10.28 A coluna funcionalidade, identifica a operação realizada de teste.
3.10.29 Será aprovada na prova de conceito a solução ofertada que executar todas as operações da
tabela abaixo e tiver consumo de dados abaixo dos parâmetros máximos estabelecidos.
3.10.30 A tabelas possui apenas funcionalidades extremamente básicas e de rotina, disponíveis em
qualquer software do mercado para atendimento da administração pública.
TABELA DE PARÂMETROS DE CONSUMO MÁXIMO DE LINK
Seq.
Funcionalidade
Consumo
Máximo
1
Consulta de Pessoas.
2Kb
2
Consulta Plano de Contas.
2Kb
3
Consulta de Empenhos.
3Kb
4
Consulta de Pagamentos (Empenhos Pagos)
2Kb
5
Consulta de Movimentos de Entrada de Estoque.
3Kb
6
Consulta de Bens Patrimoniais.
3Kb
7
Consulta de Veículos.
3Kb
8
Consulta de Contratos de Funcionários.
4Kb
9
Consulta de Pagamentos de Funcionários.
2Kb
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10
11
12
13
14
15
16
17

Consulta de Cadastro Imobiliário.
Consulta de Lançamentos Tributários.
Cadastro Econômico/Mobiliário.
Consulta de Alvarás de Empresas Emitidos.
Consulta de Lançamentos de ITBI.
Consulta de Carnês Emitidos.
Consulta de Protocolos.
Consulta de Ouvidoria.

3Kb
3Kb
3Kb
2Kb
2Kb
9Kb
4Kb
3Kb

3.10.31 No mesmo sentido, para que se observe que o sistema não é exageradamente lento quando em
funcionamento no ambiente da contratante, deve ser medido o tempo de retorno de resposta de dados
entre o servidor e o cliente.
3.10.32 Igualmente considera-se nos cenários que as consultas e manutenções (telas cadastrais e de
processo) já estejam abertas, sendo monitorado/computado apenas a requisição que carrega os dados
do servidor para o cliente, conforme tabela de parâmetros.
3.10.33 O tempo será medido com base no retorno de registros conforme descrito na funcionalidade.
3.10.34 A coluna “tempo”, indica o tempo máximo em segundos esperado entre o comando do cliente e
o retorno da aplicação pelo servidor.
3.10.35 A coluna funcionalidade, identifica a operação realizada de teste.
3.10.36 Foram selecionadas para fins de testes, apenas algumas amostras de funções básicas,
relacionadas as principais áreas e rotinas da administração pública, compondo uma amostra mínima.
3.10.37 Será aprovada na prova de conceito a solução ofertada que executar todas as operações da
tabela abaixo dentro ou em menor tempo (segundos) que os parâmetros máximos estabelecidos.
TABELA DE PARÂMETROS DE TEMPO MÁXIMO DE RESPOSTA
ÀREA

Compras

Suprimento
s

Patrimônio

FUNCIONALIDADE A SER TESTADA
Cadastro de minuta com uma requisição
contendo 30 itens
Gerar Ordem de Compra baseado na requisição
com 30 itens
Inclusão de um item na minuta
Inclusão da proposta do pregão
Inclusão de lances do pregão
Estornar totalmente Ordem de Compra
Depreciação automática de 3.800 bens
Visualizar bem patrimonial com suas
movimentações
Transferência interna com 10 bens
Inclusão Bem patrimonial
Cadastro comissão de inventário patrimonial
Conclusão de inventário patrimonial com 300
bens

TEMPO (s)
MÁXIMO
DE
EXECUÇÃO
10
5
2
2
2
2
60
15
7
2
2
12
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Frota

Almoxarifado

Dívida Ativa
Tributário

IPTU e ITBI

Baixa coletiva contendo 10 bens
Inclusão de veículos
Inclusão de despesa de veículo com ordem de
compra
Incluir agendamento de veículo
Consulta de despesas dos veículos com 2.000
registros
Incluir ocorrências de veículo
Cadastrar entrada no almoxarifado por nota
fiscal
Concluir inventário de estoque com 100
produtos
Cadastrar saídas do almoxarifado
Consultar estoque por depósito contendo 400
produtos
Gerar requisição ao almoxarifado
Transferência de produtos do almoxarifado

12
2

Inclusão de CDA Judicial em lote a cada 10 CDA
Emissão de CDAs Judicial em lote a cada 10
CDA (formato PDF)
Inclusão de CDAs Cartório a cada 10 CDA
Emissão de uma guia pagamento de dívida
(formato PDF)
Inclusão de um parcelamento em 12x
Desfazer um acordo de um parcelamento pelo
método de Imputação
Emissão da Notificação de Débitos em Dívida
Ativa (com guia) de um cadastro (formato PDF)
Prescrição de Dividas a cada 100 lançamentos
Consulta extrato de débitos de dívida ativa do
contribuinte (contendo dívidas Administrativas,
Judicial e Cartório)
Emissão do extrato de débitos de dívida ativa
de um cadastro (formato pdf) contendo dividas
Adm, Judicial e Cartório
Consulta em tela da Ficha Financeira da dívida
ativa de um cadastro contendo dividas Adm,
Judicial e Cartório
Emissão da Ficha financeira da dívida um
cadastro (formato pdf) contendo dividas Adm,
Judicial e Cartório
Consulta em tela do Extrato de débitos de um
cadastro
Emissão do Extrato de débitos de um cadastro
(formato pdf)
Consulta em tela da Ficha Financeira de um

4

2
2
2
2
2
7
2
5
2
2

15
4
5
15
5
6
40
6
17
10
20
5
35
6
Página 47 de 230

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 1964

Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul
Praça Dr. Getúlio Vargas, nº 01, Caixa Postal 21 – Fones (047) 3471-2222
CNPJ 83.102.269/0001-06
Cep 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina
www.saofranciscodosul.sc.gov.br

ISS

Obras e
Posturas

cadastro
Emissão da Ficha financeira de um cadastro
(formato pdf)
Cálculo IPTU a cada 50 imóvel
Recálculo IPTU de um imóvel
Geração de uma Guia de ITBI (formato pdf)
Geração de uma Guia IPTU (formato pdf)
Geração arquivo de carnês IPTU para terceiros
(formato XML) de 50 cadastros ordenado por
imóvel
Desmembramento de um Lote
Remembramento de um Lote
Emissão do Relatório de Arrecadação IPTU do
Exercício (formato PDF)
Transferência de Propriedade de um cadastro
Emissão do Espelho do Imóvel (formato PDF)
de um cadastro
Emissão do Boletim de cadastro Imobiliário BCI (formato PDF) de um cadastro
Inclusão de Alvara de Localização e
Funcionamento de um mobiliário
Emissão de Alvara de Localização e
Funcionamento de um cadastro (formato PDF)
Consulta em tela do extrato de débitos de um
cadastro
Emissão do Extrato de débitos de um cadastro
(formato pdf)
Consulta em tela da Ficha Financeira de um
cadastro
Emissão da Ficha financeira de um cadastro
(formato pdf)
Consulta em tela do Histórico da empresa de
um cadastro
Inclusão de alvará de construção de um
cadastro
Emissão do Alvará de Construção de um
cadastro (formato pdf)
Inclusão do Habite-se de um cadastro
Emissão do Habite-se de um cadastro (formato
pdf)
Inclusão do Auto de Embargo de um cadastro
Emissão de um Embargo de um cadastro
(formato PDF)
Inclusão do Auto de Infração de um cadastro
Emissão do Auto de Infração de um cadastro
(formato PDF)

35
27
4
9
12
10
5
5
30
5
4
6
2
3
3
20
12
22
2
2
2
2
3
2
3
2
3
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Gerais
Tributário

Gestão
Orçamentária
Contábil

Gestão
Financeira
Contabilidade
Pública

Geração do arquivo para o INSS (sisobra) de
100 Alvarás formato txt
Consulta extrato de débitos de um contribuinte
contendo: dívida ativa, exercício, débitos de
mobiliário e imobiliário
Emissão do extrato de débitos de um
contribuinte contendo: dívida ativa, exercício,
débitos de mobiliário e imobiliário (formato
pdf)
Consulta ficha financeira de um contribuinte
contendo: dívida ativa, exercício, débitos de
mobiliário e imobiliário
Emissão da ficha financeira de um contribuinte
contendo: dívida ativa, exercício, débitos de
mobiliário e imobiliário (formato pdf)
Inclusão de cancelamento de débitos a cada
10 lançamentos
Inclusão de suspenção de débitos a cada 10
lançamentos
Processamento da baixa magnética do arquivo
retorno bancário contendo 10 pagamentos
Emissão da Certidão negativa de débitos
(formato pdf)
Emissão da Certidão positiva de débitos
(formato pdf)
Emissão da Certidão positiva com efeito de
negativa de débitos (formato pdf)
Emissão da Guia Unificada de um contribuinte
contendo dívida ativa e exercício

6
5

35

7
30
7
4
6
4
6
6
9

Suplementação x anulação de dotação
Emissão de Empenho Ordinário
Anulação de Empenho Ordinário
Liquidação de Empenho Ordinário
Empenhar uma ordem de compra
Empenhar folha de pagamento de 200
funcionários
Relatório de Empenhos Emitidos com 100
registros
Geração de arquivo bancário com 10 itens
Pagamento de um processo com 10 itens
Contabilização de receitas tributárias contendo
100 registros

20
10
5
10
10
180

Emissão de balancete de verificação de 01 mês

25

7
5
35
360
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Folha de
Pagamento

RH

Segurança e
Saúde do
Servidor

Ponto
Eletrônico

NFS-e
Fiscal
Escrita Fiscal

Portal

Realizar o Cálculo de Folha de Pagamento
Mensal de 100 funcionários com média de 10
verbas cada
Emissão de Resumo Sintético da Folha de
Pagamento Mensal incluindo encargos
patronais de uma competência para 100
funcionários com média de 10 verbas cada
Emissão de Recibo de Pagamento Mensal de
um Funcionário com pelo menos 10 verbas
Emissão de Comprovante de Entrega de
Atestado Médico de um Funcionário
Emissão de Atestado de Saúde Ocupacional de
um Funcionário
Emissão de um Prontuário Ocupacional de um
Funcionário contendo pelo menos os seus
Dados Cadastrais, Dados de Contato, Atestados
Médicos (mínimo 20), Acidentes de Trabalho
(mínimo 2) e Atestados de Saúde Ocupacional
(mínimo 2)
Emitir Relatório de Espelho de Ponto de um
funcionário com pelo menos 30 dias de
apuração e 10 tipos diferentes de motivos
processados
Emitir Relatório de Movimentação de Banco de
Horas de um funcionário com pelo menos 10
movimentos
Emissão de uma nota
Solicitação de Cancelamento de uma nota
Cancelamento de uma nota
Declaração de Serviços Prestados
Declaração de Serviços Tomados
Declaração de Faturamento - Optantes pelo
Simples Nacional

Incluir Processo
Processo Digital Encerrar Processo
Reabrir Processo
Incluir Notícia
Portal do
Incluir Banner
Cidadão
Incluir Enquete

Procuradori
a

Procuradoria

Trâmite de compromisso (considerando 10
compromissos)
Ciência de compromisso (considerando 10
compromissos)
Inclusão
de
petição
intermediária

200

10
10
3
3

20

12

6

3
3
2
2
2
2
5
17
5
2
3
3
2
5
30
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(considerando 10 petições)
Assinatura do documento tipo petição
(considerando 10 petições)
Trâmite de compromisso (considerando 10
compromissos)
Ciência de compromisso (considerando 10
compromissos)
Protocolo de petição inicial (considerando 10
petições).
Protocolo
de
petição
intermediária
(considerando 10 petições).

35
2
5
45
15

AVALIAÇÃO DE PADRÃO TECNOLÓGICO E DE SEGURANÇA
3.10.38 Para aferir se a solução ofertada atende aos requisitos referentes ao padrão tecnológico e de
segurança, deverá a proponente demonstrar, simulando em tempo de execução, de cada funcionalidade
exigida pelo presente Termo de Referência no item “Padrão Tecnológico e de Segurança”.
3.10.39 A proponente deverá atender 100% (cem por cento) destes requisitos, sob pena de eliminação
do certame.
3.10.40 A demonstração técnica do sistema de tecnologia da informação e comunicação ofertado
deverá apresentar plena operacionalidade, no ato da apresentação.
3.10.41 Para evitar subjetividade na avaliação, a metodologia utilizada será de afirmação/negação
(sim/não). Ou seja, será observado se o item avaliado do sistema possui/executa a funcionalidade
descrita no item apreciado tendo-se como resposta as questões apenas duas alternativas: sim (atende)
e não (não atende).
3.10.42 Um item “parcialmente” atendido, será computado como não atendido para fins de computo
geral, já que os requisitos do Padrão Tecnológico e de Segurança são de atendimento integral, ou seja,
100%.
AVALIAÇÃO DE REQUISITOS ESPECÍFICOS POR MÓDULO (ÁREA) DE PROGRAMAS
3.10.43 Para aferir se a solução ofertada atende aos requisitos referentes as funcionalidades de
programas, deverá a proponente demonstrar, simulando em tempo de execução, de cada
funcionalidade exigida pelo presente Termo de Referência nos sub itens denominados módulos
(divididos por área de aplicação) do item “Requisitos Específicos Por Módulo De Programas”.
3.10.44 A proponente deverá atender no mínimo 90% (noventa por cento) dos requisitos por módulo
enumerado, sob pena de eliminação do certame, permitindo-se que os eventuais requisitos ali não
atendidos até o limite de 10% (dez por cento), sejam objeto de customização, sem custos para a
licitante, devendo os mesmos serem concluídos até o fim do prazo da implantação.
3.10.45 Para evitar subjetividade na avaliação, a metodologia utilizada será de afirmação/negação
(sim/não). Ou seja, será observado se o item avaliado do sistema possui/executa a funcionalidade
descrita no item apreciado, tendo-se como resposta as questões apenas duas alternativas: sim (atende)
e não (não atende).
3.10.46 Um item “parcialmente” atendido, será computado como não atendido para fins de computo
geral.
.....
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4. DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO PADRÃO TECNOLÓGICO E DE SEGURANÇA DO SISTEMA
Este procedimento visa prover a CONTRATANTE de sistema de computação 100% em nuvem,
desenvolvido em linguagem nativa web, de última geração, cujo padrão tecnológico e de segurança
deve atender a todos os seguintes requisitos, que poderão ser aferidos na POC, sob pena de
desclassificação da proponente:
7. O sistema deverá ser do tipo Ambiente Cliente-servidor sob Protocolo de Rede TCP/IP, com as
seguintes características:
8. Todo o sistema de informações e programas devera rodar nativamente em ambiente web, e ser
mantido em data center de responsabilidade da contratada;
9. O sistema deve atender a legislação Federal e Estadual vigente, bem como regulamentos dos
Tribunais de Contas da União, do Estado, INSS e da Fazenda Nacional aplicáveis a Contratante;
10. A CONTRATADA deverá prover recursos que garantam a segurança e a alta disponibilidade do
sistema, com as seguintes características:
a. enlace eBGP (Protocolo de Roteamento Dinâmico) através dos roteadores com no mínimo 2
operadoras distintas a fim de garantir a alta disponibilidade do seu bloco IP.
b. Possuir firewall de borda com técnicas redundantes a fim de prevenir invasão por falhas nos
protocolos TCP/IP.
c. Realizar análise do tráfego a fim de inibir ataques do tipo SQL Injection e Negação de Serviço,
ou seja, esta análise deverá atuar na camada de aplicação.
d. Afim de garantir o acesso ao sistema de forma transparente por meio de um único
domínio/sub-domínio exclusivo da CONTRATANTE, deverá a CONTRATADA disponibilizar 1 (um) IP
público exclusivo para acesso ao sistema através de comunicação segura HTTPS com certificado
válido.
Justifica-se também essa exigência em virtude do melhor controle de banda de internet da
entidade, onde seja possível garantir que o tráfego autorizado seja realizado para um
determinado IP específico, bem como a necessidade de domínio/sub-domínio exclusivo da
CONTRATANTE para uso do Login Único da plataforma Gov.Br para autenticação de usuários.
e. Deverá possuir serviço de validação indicando que o domínio possui um certificado digital
SSL, garantindo que o software e AUTENTICO e que as informações são CRIPTOGRAFADAS. Essa
validação deverá ser realizada periodicamente e emitida por empresa terceirizada especializada
em segurança, a cargo da CONTRATADA.
11. Além do firewall de borda, é necessário também o fornecimento de firewall interno, disponível
exclusivamente para a CONTRATANTE a fim de permitir a criação de regras NAT (Network Address
Translation) para portas acessíveis externamente conforme necessidade das aplicações, ex. 80 (http) e
443 (https), desta forma fornecendo uma estrutura virtual exclusiva, garantindo assim isolamento
necessário dos eventuais demais clientes da CONTRATADA;
12. A CONTRATADA deverá fornecer o Banco de Dados (SGBD) utilizado, bem como as licenças para
esta CONTRATANTE, caso seja necessário;
13. O Sistema Gerenciador de Banco de Dados deve permitir a realização de “Cópias Segurança” de
todos os dados, de forma "on-line" - com o Banco de Dados em utilização. Sempre que solicitado pela
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CONTRATANTE, deverá ser fornecido o Dicionário de Dados de todas as tabelas contidas na base de
dados, incluindo detalhes sobre os formatos dos campos, relacionamento entre tabelas, indicação de
chaves primárias, valores relacionados aos campos enumerados e outros metadados importantes;
14. Deverá a CONTRATADA fornecer ferramenta informatizada para monitoramento e download de
cópia dos dados (backup), a ser realizado por Servidor Público do Quadro da CONTRATANTE com
conhecimento técnico e expressamente autorizado pela CONTRATANTE;
15. O Backup dos dados deverá ser fornecido em formato “restaurável” em instalação do SGBD na
própria entidade (sendo neste caso as licenças também devem ser fornecidas pela CONTRATADA caso
necessário), desta forma permitindo a extração de dados por outras aplicações internas da entidade,
diretamente no banco de dados, conforme necessidade.
16. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA APLICAÇÃO:
10.1 Os módulos que compõe o sistema devem aplicar a LEGISLAÇÃO vigente (Leis, decretos, etc.),
Federais e Estaduais, adequando-as sempre que for necessário;
10.2 Ser projetado e desenvolvido para rodar nativamente em ambiente web, isto é que contenha as
seguintes características básicas:
a) A aplicação deverá ser estrutura da no conceito de “n” camadas, sendo ao menos elas: Front-End
(operável através do navegador local), Servidor de Aplicação (podendo ser distribuído em “n”
serviços distintos) e Servidor de Banco de Dados;
b) O Tráfego de dados entre o cliente e o servidor, deverá ser o mínimo possível para execução das
atividades do usuário, necessário para que consuma menos link de internet possível,
procurando transferir na maior parte dos casos apenas conteúdo no formato JSON, para
interpretação e apresentação da camada Front-End;
c) Validações básicas de interface, devem ser realizadas no lado cliente (front-end). Essas
validações incluem a conferência de valores válidos (como cpf/cnpj), campos obrigatórios
preenchidos, entre outros;
d) Fica vedado o uso de aplicações tradicionais, desktop cliente-servidor (2 camadas) emuladas
para serem executadas através de navegador ou por outros meios como área de trabalho
remota, cujo protocolo RDP é inseguro;
e) Desenvolvido em linguagem nativa para Web (por exemplo: Java, PHP, C# ou outra que permita
operação via Internet);
10.3 O sistema deverá operar sob o paradigma de “Multiusuários” (mais de um usuário acessando ao
mesmo tempo a aplicação e um usuário acessando múltiplas sessões ao mesmo tempo), com integração
total entre os módulos, garantindo que os usuários alimentem as informações em cadastro ÚNICO para
todas as áreas, e que sejam integráveis automaticamente os existentes e os que vierem a ser
implantados de outras áreas e ser multientidades (Secretarias, Fundos, Câmara e Prefeitura), buscando
exercícios anteriores constantes do banco de dados, sem que seja necessário sair de um sistema para
entrar em outro.
10.4 O sistema deverá apresentar-se ao usuário de forma “transparente”, ou seja, que o acesso seja
facilitado e que ele não tenha que ficar alternando entre domínios diferentes, operando o sistema
sempre através de um único domínio ou sub-domínio da contratada, exclusivo para a
CONTRATATANTE.
10.5 Por questão de usabilidade, performance, segurança da informação e integridade, para operação
do sistema não será permitida a utilização de nenhum recurso tecnológico como runtimes e plugins,
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exceto em casos onde houver necessidade de sistema intermediário para acesso a outros dispositivos
(como leitor biométrico, impressoras, leitor de e-CPF/e- CNPJ) ou integração com aplicativos da estação
cliente (como Microsoft Office, exibição de documentos PDF). Nesses casos, porém, não é permitida a
integração através de aplicações que utilizem o recurso NPAPI dos navegadores como Applets Java, por
questão de segurança da informação e integridade dos sistemas.
10.6 Ser operável através dos principais navegadores (padrão de mercado), nas seguintes versões:
Internet Explorer (versão 11 ou superior), Firefox (versão 70 ou superior), Chrome (versão 70 ou
superior), Microsoft Edge (versão 80 ou superior) e Safari (versão 10 ou superior);
10.7 Utilizar na camada cliente apenas recursos padrões já amplamente difundidos, como HTML + CSS +
JavaScript, não necessitando de nenhum plugin ou runtime adicional para operação do sistema, exceto
nos casos de restrição de acesso a máquina local pelo navegador, próprios da arquitetura de aplicações
Web;
10.8 Deverá possuir recursos próprios internos que permitam a operação através de multi-janelas,
abrindo quantas telas forem necessárias simultaneamente para consulta e desempenho dos serviços,
permitindo alternar entre exercícios e entidades, sem que seja necessário fechar a aplicação e abrir
outra, ou sair de um módulo para entrar em outro;
10.9 Permitir na estrutura multi-janelas que o usuário alterne entre as janelas abertas na mesma
sessão, na mesma aba do navegador e também faça ocultação (minimização) ou fechamento de janelas
de forma geral;
10.10 O sistema deverá fornecer feedback imediato ao usuário sempre que uma ação for realizada,
através de mensagens exclusivas ou alguma indicação visual clara (como mensagem popup). Em casos
da realização de operações transacionais (como inclusão, alteração e/ou exclusão de registros), o
sistema somente deverá fornecer feedback quando elas forem finalizadas, informando se a operação
fora realizada/finalizada por completo com sucesso ou não, imediatamente.
10.11 O sistema deverá oferecer capacidade de responsividade, observando-se os limites/requisitos
mínimos de operação do sistema, de tal modo que permita ser utilizado também por dispositivos
móveis como Tablets.
10.12 Permitir ao administrador local que, através de interface dentro do próprio Sistema, consulte
sessões ativas no servidor de aplicação, disponibilizando informações como:
a) Data de Início da Sessão;
b) Data da Última requisição;
c) Código e nome do usuário (quando sessão logada);
d) Tempo total da sessão;
e) Endereço IP da estação de trabalho.
10.13 Permitir ainda que:
a) A sessão seja finalizada pelo administrador;
b) O administrador consiga enviar mensagem interna no Sistema para um ou mais usuário(s)
logado(s);
10.14 Possibilitar ao administrador local que este gerencie os acessos (permitir/restringir) aos logs de
auditoria do Sistema.
10.15 O Sistema deverá fornecer múltiplos meios de auditoria (logs), sendo no mínimo:
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a) Logs de Ações realizadas no Sistema (operações como consultar, imprimir, por exemplo);
b) Logs de Operações realizadas que afetem dados do banco de dados (incluir, excluir, alterar, etc.);
c) Logs de Autenticação de usuários (toda ação de login/logout, incluindo dados adicionais);
10.16 Permitir que TODAS as telas de consulta do sistema, incluindo as consultas personalizadas
criadas através do gerador de consultas para a entidade, disponibilizem os seguintes recursos aos
usuários:
a) Informar e adicionar filtros personalizáveis pelas chaves de acesso disponíveis ao cadastro, de
maneira isolada ou combinada;
b) Disponibilizar diversos operadores de consulta: Menor ou igual, Maior ou igual, Igual, Contém,
Não Contém, Contido em, Não contido em, Inicia com, Termina com e Entre. Observar logicamente
a aplicação de cada operador conforme tipo do dado relacionado a ser pesquisado;
c) Especialmente os operadores de conjunto “Contido em” e “Não Contido em”, devem
disponibilizar opção para informar os dados por intervalo e intercalado, ex: 1,2,10-15, ou seja, o
valor 1 e o valor 2, incluindo ainda os valores de 10 a 15;
d) Realizar o reposicionamento, bem como o ajuste do tamanho e disposição das colunas
disponíveis na consulta. Também deverá permitir ocultar ou exibir colunas;
e) Realizar a ordenação da consulta de forma ascendente (do menor para o maior) ou descendente
(do maior para o menor), utilizando uma ou várias colunas ao mesmo tempo;
f) Recurso para seleção múltipla de registros, para que operações consideradas comuns para todas
as linhas selecionadas possam ser executadas em lote, como por exemplo: excluir, imprimir e
selecionar (quando for o caso);
g) Permitir que o usuário selecione o número de registros por página e faça a navegação entre as
páginas;
h) Impressão da visualização atual da consulta, com opção de informar: título, formato de saída e
totalizadores de colunas. Além disso deve permitir ainda a definição do formato de saída podendo
ser no mínimo: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, HTML, XML, CSV e TXT . Deve-se permitir emitir todos
os registros da consulta ou apenas aqueles selecionados;
i) Permitir que o usuário retorne a consulta em seu estado original (default);
j) Permitir que o usuário salve múltiplas preferências da consulta (campos em exibição incluindo
posição e ordenação, informações de filtros em tela, etc.), permitindo definir um nome para cada
uma delas e dispor da capacidade de compartilhar a preferência com todos os demais usuários,
que possuam privilégio para a mesma consulta.
10.17 Para melhorar a produtividade dos servidores e aumentar a eficiência do serviço público, como
preconiza o art. 37 da Carta da República, o sistema deverá conter recurso próprio que permita o
usuário indicar as rotinas de maior importância, disponibilizando-as em barra de ferramentas para
acesso rápido a partir de qualquer parte do sistema, considerando os privilégios disponíveis para o
usuário;
10.18 O recurso de barra de ferramentas de maior importância (favoritos) deverá permitir conter
funcionalidades de módulos distintos em um único local, que não obrigue o usuário alternar
manualmente entre sistemas para conseguir acesso a elas, ficando essa barra de ferramentas disponível
em qualquer máquina e navegador que ele for operar o sistema, a partir do seu login, sempre
observados os privilégios de acesso do usuário em cada rotina;
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10.19 Nos formulários de preenchimento (telas cadastrais, consultas e relatórios), permitir o acesso às
telas de consulta de dados relacionados, através de telas de manutenção conforme contexto da
informação a ser pesquisada e também pelo recurso de auto completar.
10.20 Ao acessar a tela de consulta relacionada diretamente pelo campo, caso o usuário possua
privilégio para incluir o cadastro (por exemplo pessoa na seleção de um órgão de regulamentação de
profissão da pessoa, ou no empenho, na seleção de um credor, ou no contrato na seleção do
fornecedor, ou no cadastro mobiliário/econômico na seleção do tipo da empresa e da natureza jurídica),
permitir que ele possa incluir imediatamente um novo registro e selecioná-lo em seguida.
10.21 Possibilitar que o sistema disponibilize recurso para consistência de dados, de múltiplas
áreas/módulos, constantes da base de dados, com o objetivo de coibir eventuais falhas geradas por
dados inconsistentes, sejam esses gerados pela própria aplicação ao longo do tempo ou então migrados
de aplicações legadas, permitindo também:
a) A cada execução logs devem ser armazenados, para verificar se determinada consistência
apresentou alguma falha na última execução;
b) Emitir relatório com os apontamentos de inconsistências encontradas nas verificações, indicando
a gravidade de cada uma;
c) Executar as consistências em primeiro ou segundo plano (tarefa em background, no servidor).
Caso em segundo plano, o usuário deverá ser alertado quando a mesma encerrar;
10.22 Possibilitar configurar as fórmulas de cálculo da aplicação de maneira visual através de fluxos no
estilo de fluxograma, contendo os seguintes recursos:
a) Permitir que em cada atividade do fluxo, possam ser realizadas diversas operações, como
atribuição de valores para variáveis ou execução de operações;
b) Conter funções de “API” para que o usuário possa utilizá-las para configurar os fluxos conforme
necessidade;
c) Permitir consultar o histórico de alterações, podendo verificar em cada alteração informações
anteriores e nova para efeito de comparação;
10.23 Possibilitar que o sistema de gestão possa obter arquivos de fontes externas como o Google Drive,
incluindo via link e/ou obter da fonte externa (Google Drive) diretamente para o sistema, não tendo o
usuário que baixar o arquivo manualmente na máquina local para depois “subir” ao mesmo. Também
permitir que sejam enviados arquivos do sistema, diretamente para a fonte externa. Este procedimento
deverá requerer autorização do usuário para acesso a essa fonte externa, através de conta própria.
10.24 Realizar entrada de dados apenas via sistema, não sendo permitido o acesso direto ao Banco de
Dados;
10.25 Oferecer total segurança contra a violação dos dados ou acessos indevidos às informações. Essa
segurança total deve ser aplicada em camadas que vão desde validações no lado cliente (front-end),
passado pelo canal de comunicação (HTTPS), aplicando restrições de acesso aos endereços e portas dos
serviços;
10.26 O Sistema deverá exibir em área própria aos usuários da aplicação que o mesmo fora auditado,
permitindo acesso para visualização da data da realização e o resultado da última auditoria realizada.
10.27 Em hipótese alguma deverá ser possível realizar conexão direta ao servidor de banco de dados
produção por aplicações clientes de banco de dados através da internet;
10.28 Acesso ilimitado de usuários simultâneos, sem necessidade de aquisição de novas licenças de
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qualquer dos softwares utilizados pelo sistema a ser contratado, incluindo sistemas básicos como
sistemas operacionais e sistema gerenciador de banco de dados;
10.29 O sistema deverá conter Cadastro Único, sob o conceito de compartilhamento de dados e não
integração por intermédio de outros artifícios, que podem danificar a integridade dos cadastros ao
longo do tempo. Este deverá ser formado no mínimo com o seguinte conjunto de dados:
a) Cadastro de Pessoas;
b) Textos Jurídicos - Leis, Portarias, Decretos entre outros;
c)

Centros de custo/Organograma;

d) Entidades;
e) Bancos;
f)

Agências;

g) Tributos;
h) Moedas;
i)

Cidades;

j)

Bairros;

k)

Logradouros;

l)

Produtos;

m) Assinantes de Relatórios Legais;
n) CBO - Cadastro Brasileiro de Ocupações;
10.30 O Cadastro Único deve permitir o compartilhamento de dados com todos os demais módulos do
sistema;
10.31 Para dar suporte a outras aplicações, deverá disponibilizar os seguintes WebServices (ao menos),
em um dos protocolos REST ou SOAP:
a) Cadastro de Pessoas: Permitir consultar de maneira sintética ou detalhada, permitir incluir e
alterar;
b) Centros de Custo/Organograma: Permitir consultar a estrutura de departamentos da
entidade;
c) Serviço de autenticação de usuários para sistemas internos da entidade e outros de terceiros
conforme privilégios, por meio dos mesmos dados de login do sistema de gestão;
10.32 Garantir integridade referencial entre as tabelas do Banco de Dados, não permitindo a exclusão
de informações que tenham vínculo com outros registros ativos via sistema e pelo banco de dados;
10.33 Ser construído com o conceito de controle de transações (ou tudo é gravado ou nada é gravado e
nada é corrompido/comprometido), garantindo a integridade das informações do banco de dados em
casos de queda energia, falhas de hardware ou software. O usuário sempre deverá ser informado,
sobre a finalização com sucesso ou não das transações operacionais (inclusão, alteração e/ou exclusão
de registros), antes de liberar o controle da aplicação para a realização de outras atividades;
10.34 Possuir recursos de segurança no SGBD para impedir que usuários não autorizados obtenham
êxito em acessar a base de dados para efetuar consulta, alteração, impressão ou cópia. Não será
permitido o acesso do sistema ao SGBD através de do usuário DBA (Superusuário) do Banco de Dados,
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devendo existir usuário específico para acesso da aplicação e usuários adicionais para consulta;
10.35 Fornecer em todo o sistema relatórios e consultas com opção de visualização em tela,
possibilitando imprimir, exportar, assinar digitalmente assim que emitido e salvar minimamente para os
formatos: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, HTML, XML, CSV e TXT;
10.36 O sistema deverá dispor de Gerenciador de usuários centralizando em um único local a
administração de todos os usuários, sejam funcionários e cidadãos, permitindo ainda controlar
permissões de acesso, dispondo das seguintes funcionalidades mínimas:
a) Relacionar o usuário a um ou mais perfis, utilizando perfis já pré-definidos (como Operacional
e Gerencial, Consulta de Pessoas e Endereços, Manutenção de Pessoas, Processo Digital Gerencial,
etc.) ou personalizados pela administração local;
b) Utilizar os privilégios dos perfis para acessar as rotinas e funções do sistema, como consulta,
inclusão, alteração, exclusão e todas as demais ações disponíveis para o usuário nas telas do
sistema;
c) Gerenciar restrições de acesso às funções do sistema através do uso de senhas, bloqueando
por padrão o acesso após 3 (três) tentativas de acesso malsucedidas, podendo o administrador
local configurar essa condição para mais ou menos tentativas;
d) Garantir que as senhas sejam trafegadas pela rede e armazenadas de forma criptografada
seja com algoritmo próprio ou hash padrão como MD5 ou SHA, de forma que nunca sejam
mostradas em telas de consulta, manutenção de cadastro de usuários;
e) Vincular o usuário em um ou vários centros de custo, atribuindo desta forma
liberação/restrição de acesso aos dados, podendo ser por Centro de Custo, Órgão, Unidade ou
Total;
f) O administrador do sistema deverá poder definir a forma de login do usuário de acordo com
os métodos disponíveis: CPF e Senha, e- CPF/e-CNPJ, Biometria e Login Único Gov.Br;
g) Permitir que o acesso ao sistema seja realizado por meio de autenticação LDAP. Permitir que
diversos servidores LDAP sejam configurados, refletindo a estrutura de rede da entidade;
h) Permitir que o acesso ao sistema seja realizado por meio do Login Único Gov.Br, plataforma
do Governo Federal;
i) Enviar mensagem por e-mail ao usuário assim que o mesmo for cadastrado no sistema. O
sistema deverá também permitir definir um texto padrão personalizado da mensagem que será
enviada, para os envios posteriores;
j)

Enviar mensagem interna ou por e-mail para um ou vários usuários de acordo com seleção;

k) Permitir que o administrador local (com os devidos privilégios) realize a troca da senha dos
usuários do sistema. Com objetivo de que o Administrador não tenha acesso a senha do usuário,
o sistema deverá contar com opção de definição de senha aleatória sendo a mesma enviada para
o e-mail do usuário assim que alterada;
l) Permitir que o administrador local defina se a senha do usuário está expirada, tendo assim o
usuário que alterá-la em seu próximo login.
10.37 O Gerenciamento de Usuários, tanto dos internos da solução (funcionários, consultores) como
usuários externos (Cidadãos), deverá ser centralizado em um único local permitindo ao administrador
local completa gestão deles, sempre observados os privilégios necessários para tais operações.
Página 58 de 230

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 1975

Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul
Praça Dr. Getúlio Vargas, nº 01, Caixa Postal 21 – Fones (047) 3471-2222
CNPJ 83.102.269/0001-06
Cep 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina
www.saofranciscodosul.sc.gov.br

10.38 Permitir que seja realizada inclusão de um usuário externo ao sistema (para o cidadão),
diretamente pelo cadastro único de pessoas, quando este ainda não possuir um usuário criado.
10.39 O sistema deverá dispor de recurso que permita o usuário definir regras individuais de
permissão/restrição de mensagens/notificações internas do sistema. As restrições devem ser impostas
por categoria de mensagens de acordo com os tipos previstos pela aplicação;
10.40 O sistema deverá ser dotado de recursos que garantam a segurança quanto ao acesso e uso do
sistema pelos usuários, dispondo das seguintes configurações mínimas:
a) Permitir validar se usuário/funcionário está com contrato ativo no RH durante o seu login,
evitando assim que funcionários afastados ou em férias tenham acesso ao software interno;
b) Permitir definir se o horário de trabalho do usuário/funcionário deverá ser considerado
conforme definições de jornada de trabalho atribuídas pelo RH;
c)

Permitir definir as regras de composição e tratamento de senhas;

d) Permitir definir o intervalo de tempo para expiração automática de senhas;
e) Permitir o controle de expiração de senhas, definindo individualmente por usuário se expira
ou não a senha bem como definir o prazo de expiração em dias ou uma data específica;
f)

Permitir definir se utiliza servidor LDAP para autenticação;

g) Permitir disponibilizar acesso para concessão de privilégios para diretores de áreas e que eles
possam apenas conceder privilégios para seus subordinados diretos, através da hierarquia de
organograma;
10.41 Toda vez que o usuário realizar acesso ao sistema, sendo que da última vez que seu login foi
utilizado ocorreu alguma falha de autenticação, o sistema deverá alertar o usuário exibindo uma
listagem com os últimos acessos realizados, ficando ele informado que houve uma tentativa de acesso
com seu usuário.
10.42 Permitir que sejam configuradas restrições de acesso para qualquer formulário do sistema,
contendo os seguintes recursos:
a) Definir para que o usuário seja obrigado a informar uma descrição/averbação sempre que
uma determinada ação for realizada;
b) Exigir que o usuário possa prosseguir apenas ao realizar nova autenticação, no ato da ação;
c)

Solicitar para que um supervisor realize liberação em tela, para poder prosseguir;

d) Limitar e Liberar acesso temporário para determinadas ações do sistema, podendo configurar
dia(s) do mês e horários do dia;
e) Permitir definir determinados usuários onde as regras não se aplicam (exceção);
f) Permitir definir regras para desativar ou ativar campos das telas cadastrais do sistema,
definindo valor inicial (default) para um determinado campo, verificar se um campo (ou mais)
foram alterados, a fim de determinar de forma condicional esses comportamentos podendo
emitir mensagens de aviso, inibir a execução de uma ação como incluir, alterar ou excluir, enviar
uma mensagem de e-mail para outro usuário, de acordo com regras da entidade sem depender
de customização do sistema.
10.43 Manter histórico de acessos por usuário, rotina e ação, registrando a data, hora e o nome do
usuário, IP local do usuário no momento da operação;
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10.44 Manter LOG de auditoria de todas as inclusões, alterações e exclusões efetuadas nas tabelas do
sistema, registrando:
a) o tipo da operação realizada;
b) a partir de qual rotina do sistema ela fora executada;
c)

a partir de qual estação de trabalho ela fora executada (ip da máquina local);

d) identificação do usuário;
e) tabela alterada;
f)

operação realizada (inclusão, alteração ou exclusão);

g) os dados incluídos, alterados ou excluídos;
10.45 Na visualização dos registros de auditoria, deve-se exibir os novos dados para inclusões, novos
dados e dados anteriores para alterações e dados anteriores para exclusões.
10.46 Permitir cruzamento de informações entre os módulos da solução;
10.47 Estruturar o sistema para que seja evitado a redundância de tabelas, exceto quanto a replicação
de informações em outros ambientes (como integrações com outras aplicações externas);
10.48 Integrar com o Diretório Nacional de Endereços (DNE) dos Correios. A base de endereçamento
deve ser atualizada mensalmente e um serviço de consulta de endereços deve ser disponibilizado
integrado a aplicação, desta forma quando configurado para integrar com o DNE, toda vez que um
endereço é informado no sistema o mesmo deve ser validado conforme o DNE e inconformidades
alertadas ao usuário podendo ajustar o endereço;
10.49 As tabelas de cidade, estado e país, incluindo seus relacionamentos devem ser disponibilizadas
pela ferramenta de gestão e atualizadas periodicamente de maneira automática sem que haja
necessidade de manutenção desses dados pelos usuários, salvo quando o endereço for estrangeiro;
10.50 Consultar cidades disponibilizando pesquisa através no mínimo das seguintes chaves de acesso:
Nome da Cidade, Nome do Estado, Sigla do Estado, CEP, Código DNE, Código Receita Federal e Código
IBGE. Essas chaves de acesso são importantes pois permitirão o cruzamento de dados com outras bases
de governo em esferas diferentes, cuja codificação de cidades é diversa, normalmente utilizando uma
dessas.
10.51 Disponibilizar as funcionalidades mínimas a seguir no cadastro de pessoas:
a) Permitir a definição do tipo da pessoa: Física ou Jurídica;
b) Permitir endereços: Comercial, Residencial e para Correspondência. Estes endereços devem
ser vinculados ao cadastro de logradouros, evitando assim a redundância de informações;
c) Cadastrar vários Contatos tais como: Telefone Residencial, Telefone Celular, E- mail, podendo
cadastrar mais de um tipo de telefone do mesmo tipo;
d) Possuir opção de cadastrar dependentes (únicas), onde um dependente é cadastrado como
pessoa, sendo que estas informações podem ser utilizadas por funcionalidades diversas do
sistema;
e) Possuir opção de cadastrar os dados das contas bancárias, podendo estes serem utilizados
por funcionalidades e módulos do sistema. As contas relacionadas devem ser tipificadas para uso
pelas rotinas do sistema;
f)

Permitir que seja informado um nome social exclusivo para a pessoa, conforme prevê o
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Decreto n. 8.727/2016. Deverá manter registro de log com observação exclusiva, indicando a
alteração realizada e os motivos. Quando definido um nome social, em todos os locais do sistema
onde a pessoa é exibida, deve-se apresentar o novo nome social informado, excetuando-se
apenas a consulta de pessoas que poderá exibir também o nome civil;
g) Permitir o enquadramento de uma pessoa em um ou mais órgãos de regulamentação de
profissão, ex. CRC, CRM, OAB;
h) Permitir que sejam adicionados ao cadastro, campos auxiliares conforme necessidade,
apenas por configuração, sem que haja necessidade de customização;
i) Possuir consulta de histórico de alterações específico demonstrando todos os dados novos ou
alterados de cada cadastro, incluindo o usuário que o fez, data/hora da alteração e tipo da
alteração realizada. A consulta poderá ser tabular (colunas e linhas) ou através de interface que
aparente uma “linha do tempo”;
j) Permitir que diversas certidões sejam relacionadas a pessoa, incluindo o documento digital
relacionado, definição de tipos bem como informar se encontra vigente/ativo ou não;
k) Permitir anexar diversos arquivos digitais pertencentes a pessoa, respeitando os limites de
upload impostos pela aplicação. Os arquivos digitais podem ser obtidos através de upload de
arquivo da máquina local, digitalização direta do scanner, obtenção de câmera ou
compartilhamento de um documento já existente no banco de dados;
l) Permitir vincular ao cadastro da pessoa as informações de biometria através da captura das
digitais, pela impressão digital da pessoa. O acesso aos dados de biometria deverá ser realizado
de forma privilegiada, apenas para os operadores do sistema;
10.52 Disponibilizar estrutura que permita configurar campos adicionais para determinadas rotinas,
com as seguintes características:
a) Permitir que através de configurações simples, sem necessidade de customização,
personalize a adição de novos campos;
b) Permitir criar agrupamentos de campos, para serem exibidos em conjunto em área específica
nas janelas de entrada de dados já existentes no sistema, como área complementar;
c)

Permitir que seja definida uma ordem de exibição dos campos adicionais;

d) Permitir definir o tipo do campo, podendo ser no mínimo: Texto, Numérico, Data, Valor, Lista,
Hora, Booleano e Campo Texto Formatado.
e) A opção lista deverá permitir a definição de listas estáticas e/ou dinâmicas sendo carregadas,
por exemplo via SQL;
f) A opção Texto, deverá permitir selecionar um formato de entrada, podendo ser no mínimo
CPF, CNPJ, CEP, Telefone e E-Mail;
g) Permitir definir um valor padrão para o campo bem como a obrigatoriedade do mesmo;
h) Permitir definir regras, como exemplo: exibir uma mensagem caso determinado valor seja
informado no campo, ou então desabilitar um campo caso determinado valor seja informado em
outro;
i) Permitir definir para o campo adicional, se o mesmo aceitará a entrada de arquivo digital
relacionado, como uma imagem, arquivo PDF ou outro, podendo selecionar quais as extensões
permitidas para entrada;
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j) Permitir definir para o campo adicional, se o mesmo utilizará o conceito de consulta
relacionada, podendo consultar os dados de qualquer outra tabela do sistema e retornando
determinados valores para armazenar no campo adicional junto ao registro relacionado.
k) Permitir definir de forma simples através de uma ação própria, um valor inicial ou reiniciar
todos os valores para o campo adicional, quando o mesmo é vinculado em um cadastro que já
possua registros pré-existentes, aplicando para todos os registros o novo valor.
10.53 O sistema deverá dispor de recurso de Repositório de Certificados digitais, que garanta segurança
contendo as seguintes funcionalidades:
a) Permitir vincular certificados digitais do tipo A1, de propriedade do usuário, neste caso
permitindo uso exclusivo dele para assinaturas digitais, ou seja, apenas quando ele estiver logado
no sistema;
b) Permitir vincular certificados digitais do tipo A1 para a entidade, neste caso permitindo uso
compartilhado do certificado, mediante concessão de privilégio de uso;
c) Permitir que o usuário crie um certificado digital auto-assinado, para uso em assinaturas
digitais do tipo Avançada, conforme Lei 14.063/2020. Este tipo de certificado deverá ser utilizado
apenas pelo usuário;
d) Realizar controle de vencimento de certificados no repositório, cientificando o usuário toda
vez que ele acessar a aplicação quanto a necessidade de renovação;
e) Registrar em log exclusivo (auditoria) toda vez que o certificado é utilizado, indicando
data/hora de uso, informações sobre o procedimento realizado e qual usuário estava logado no
sistema no instante do uso;
10.54 Permitir o uso de Assinatura Digital, exclusivamente na modalidade Qualificada (conforme Lei
14.063/2020) nos seguintes procedimentos:
a) Login do Sistema;
b) No Peticionamento Eletrônico;
c)

Escrituração Fiscal (Declaração de Serviços prestados e tomados);

10.55 Permitir o uso de Assinatura Digital, nas modalidades Básica, Avançada e Qualificada (conforme
Lei 14.063/2020) nos seguintes procedimentos:
a) Assinatura de Documentos Digitais Diversos;
b) Após a emissão de relatórios, permitindo assinar o documento emitido;
c)

Pareceres do Processo Digital;

d) Recebimento/Envio de Processos por meio digital;
10.56 Permitir que o cidadão também realize assinatura digital de documentos diretamente pela
aplicação, sem necessidade de utilizar outros sistemas ou recursos, exceto aqueles necessários para
acesso ao dispositivo de leitura do certificado digital na máquina local do próprio usuário;
10.57 Permitir o uso de Solicitações de Assinatura, onde um usuário realiza a solicitação de assinatura
de um ou mais documentos, para que outro(s) usuário(s) o façam, contendo os seguintes recursos:
a) Permitir definir se a execução das assinaturas será de forma sequencial (um após o outro) ou
não (todos ao mesmo tempo);
b) Permitir que durante a assinatura de uma solicitação o usuário possa rejeitar um documento
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enviado para sua assinatura;
10.58 O procedimento de assinatura digital deverá ser simples e prático para o usuário, contendo os
seguintes recursos/facilitadores:
a) Permitir que sejam configurados carimbos/estampas de assinatura, por usuário ou para a
entidade toda, com possibilidade de configurar o conteúdo a ser colocado como “estampa” sobre
o documento PDF assinado;
b) Exibir alerta para o usuário quando o mesmo já fez assinatura digital de um documento,
podendo ele optar por cancelar a nova assinatura;
c) Permitir realizar assinatura digital com certificados do repositório e/ou instalados localmente
na máquina do usuário sejam nos modelos A1 ou A3;
d) Os certificados devem ser listados para o usuário antes da assinatura para que ele possa
escolher. Deverá listar apenas certificados do próprio usuário;
e) O usuário deverá ver claramente quando um certificado está vencido;
f) A ação de assinatura digital deverá ser transparente para o usuário, sendo operada
diretamente do próprio sistema, através de interface padronizada (comum a todo o sistema),
dentro da própria aplicação web, sem que haja necessidade de trocar de aplicação para executar
o procedimento;
g) A ação de assinatura digital, deverá exibir o documento que o usuário está realizando
assinatura no ato da mesma (quando individual) ou permitir a visualização dos documentos
relacionados (quando assinatura em lote). Desta forma o usuário/assinante saberá exatamente
do que se trata e o que ele está assinando;
h) Permitir o uso de carimbos/estampas de assinatura, posicionando-os de forma automática e
permitindo também que o usuário o faça de forma manual, diretamente no documento que ele
está visualizando no ato da assinatura;
i) Todo documento PDF assinado digitalmente, deverá conter estampa automática com
informações sobre a consulta de autenticidade do mesmo incluindo endereço de consulta em
QRCODE para poder fazê-lo através de leitura pelo Smartphone;
10.59 Integrar com outros sistemas, preferencialmente através de web-services, com as seguintes
características:
a) Os protocolos a serem adotados devem ser SOAP ou REST;
b) Cabe ao administrador do sistema local, gerenciar permissões de acesso aos web-services,
através da definição de usuários e/ou tokens de acesso;
c) Um usuário de Web-Service, também deverá estar ligado ao cadastro de pessoas e portanto
deverá primeiro ser cadastrado neste para depois ser “liberado” como usuário;
d) Permitir visualizar logs de execução para auditoria;
e) Permitir ao administrador local, ativar/desativar web-services;
10.60 Possuir um completo gerenciamento do envio/recebimento de e-mails, com no mínimo as
seguintes características:
a) Permitir configurar diversas contas para envio/recebimento de e-mails, em um único local
estando disponíveis para todos os demais módulos do sistema, setores/departamentos;
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b) Permitir configurar por tipo de mensagem/comunicação enviada pelo sistema, qual conta de
e-mail deve-se utilizar para tal finalidade;
c) Dispor de recurso que permita configurar um texto padrão para cada tipo de mensagem de email a ser enviada;
d) Permitir que no momento do envio do e-mail o usuário possa selecionar uma conta específica
para envio, dentre aquelas configuradas e disponíveis. O administrador poderá optar por permitir
ou não a troca da conta de e-mail para envio da mensagem conforme categoria/tipo. Por
exemplo, ao enviar um empenho emitido para o credor, o administrador pode ter definido para
utilizar sempre uma mesma conta não podendo alterá-la;
e) Permitir realizar o acompanhamento dos e-mails, através do monitoramento do status de
cada mensagem enviada, como uma caixa de saída global do sistema;
f) Permitir monitorar a caixa de e-mail das contas de e-mail configuradas para identificar
possíveis retornos com falha, seja de servidor ou mesmo retornos realizados pelos respectivos
destinatários;
g) Notificar o usuário que fez o envio da mensagem via e-mail, quando alguma falha no envio
for identificada pelo monitoramento;
10.61 Controlar a emissão de relatórios, dispondo dos seguintes recursos:
a) Emitir vários relatórios ao mesmo tempo, pelo mesmo usuário;
b) Permitir que relatórios sejam colocados em execução através de fila de impressão e caso o
usuário finalize a aplicação, mesmo assim o relatório continue em execução. Ao finalizar, deve-se
enviar uma notificação ao usuário de que o mesmo está concluído;
c) Controlar para que um relatório em emissão para o usuário não possa ser colocado em
execução novamente até que o primeiro finalize, quando os parâmetros de emissão forem iguais;
d) Conter recurso que liste os relatórios em emissão e notifique o usuário quando os relatórios
estiverem concluídos;
e) Permitir que ao final da emissão seja enviado relatório por e-mail para um ou vários
destinatários buscados através do cadastro único;
f) Permitir que no envio de e-mail seja definido data/hora em que o e-mail deverá ser enviado
ao(s) destinatário(s);
g) Possuir opção para emitir e assinar digitalmente qualquer relatório impresso;
h) Manter uma cópia do relatório emitido, armazenada no banco de dados, identificando cada
emissão por um código único que deverá ser impresso junto com o relatório em todas as páginas,
com informações de: filtros utilizados, usuário que emitiu, data e hora de emissão e id do
relatório emitido;
i) Permitir através de um serviço no portal de serviços, que o relatório emitido, seja consultado
e verificado, desta forma pode-se validar a autenticidade de qualquer relatório emitido;
j) Consultar relatórios emitidos, filtrando pelo ID da emissão do relatório ou por outros dados
como modelo/layout, usuário que fez a emissão, data/hora da emissão, visualizando os detalhes
da emissão como os parâmetros informados, bem como a opção de imprimir;
Permitir realizar a impressão de documentos diretamente pelo dispositivo móvel (smartphone
e/ou tablet), na plataforma Android (equipamentos naturalmente mais acessíveis), por meio de
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impressoras Térmicas Bluetooth. Deverá o fornecedor informar quais são os requisitos mínimos
necessários, incluindo os equipamentos homologados.
10.62 Possuir gerador de relatórios, com as seguintes características mínimas:
a) Possuir um cadastro de “Formatos de Relatórios” sendo reutilizáveis por diversos relatórios e
configuráveis: Tamanho de página, Margens do Documento, Cabeçalhos e Rodapé, contendo:
Brasão, número da página, filtros utilizados, nome da entidade e Configurar marca d´água através
do upload de imagem;
b) Editar relatórios atuais ou adição de novos relatórios de forma avançada, contendo recursos
como formatação de campos, adição de imagens ao corpo do relatório, configuração de
agrupamentos, uso de códigos de barras/QR codes, etc. A edição avançada de relatórios poderá
ser realizada por ferramenta externa a aplicação, desde que não haja custo adicional a
contratante;
c) Permitir que novos layouts sejam criados/alterados para os relatórios disponíveis no sistema,
podendo esses layouts novos serem criados com base em cópia de layouts já existentes, sejam
eles padrões ou não;
d) Selecionar as informações a partir de metadados (estruturas de dados) conforme modelagem
do sistema ou então através de instruções SQL, definindo as características dos campos como
nome, tamanho e opções de filtro;
e) Disponibilizar acesso diretamente dos menus dos módulos e também na barra de acesso
rápido às funções do usuário;
f) Definir privilégios para os relatórios e consultas gerados a partir do gerador de relatórios e
consultas;
g) Permitir gerenciar os relatórios por versões, permitindo que uma nova versão do relatório
seja criada e esta não afete o uso da aplicação pelos usuários enquanto não estiver totalmente
finalizada. Permitir restaurar uma versão anterior se necessário.
10.63 Possuir gerador de consultas, com as seguintes características mínimas:
a) Definir privilégios para as consultas geradas a partir do gerador de consultas;
b) Selecionar as informações a partir de metadados (estruturas de dados) conforme modelagem
do sistema ou então através de instruções SQL, definindo as características dos campos como
nome, tamanho e opções de filtro;
c) Disponibilizar acesso diretamente dos menus dos módulos e também na barra de acesso
rápido às funções do usuário;
d) Permitir definir para as opções de filtro, valores default/padrão podendo ser constantes do
sistema, parâmetros e também permitindo definição através de script SQL;
e) A visualização das consultas geradas, deverá utilizar-se dos mesmos recursos das consultas
padrões do sistema, como definir preferências, impressão, opções de filtros e operadores, etc;
f) Permitir que o usuário defina uma consulta como sendo favorita, desta forma fazendo parte
do menu personalizado do usuário.
10.64 Permitir agendar a execução de determinadas tarefas no sistema, disponibilizando os seguintes
recursos mínimos:
a) Permitir que sejam configuradas ações de maneira visual através de fluxos, no estilo de
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fluxogramas para realização de atividades comuns, como emitir certos relatórios, verificar
situações de determinados registros/cadastros do banco de dados, enviar notificações por e-mail,
entre outros;
b) Permitir agendar a execução dessas atividades previamente configuradas, através de um
assistente que simplifique a ação, podendo executar diariamente, mensalmente, anualmente, em
determinados horários, entre outros;
c) Permitir que seja possível consultar o histórico de execuções já realizadas, incluindo
informações sobre status da execução e registros de logs adicionais;
10.65 O sistema deve possuir recurso de desenho, configuração e execução de workflow, com as
seguintes características:
a) Deverá fazer parte do sistema de gestão, no mesmo SGBD, sem necessidade de acesso ou
integração com outro sistema;
b) Permitir a realização de documentação, manual e/ou através do relacionamento de
documentos digitais e textos jurídicos constantes no cadastro único;
c) Permitir execução automática de funções e carregamento de formulário/telas integrantes da
solução através de um gerenciador único.
d) A ferramenta de Workflow, deverá permitir desenho de processos utilizando-se da
metodologia BPMN (Business Process Model and Notation), incluindo Raias (horizontal e vertical),
Eventos, Atividades, etc.
e) Permitir o controle de ativação/desativação/homologação e versionamento de processos,
possibilitando a evolução natural dos processos;
f) Registrar a cada alteração histórico de alterações realizadas no Work-Flow, permitindo
também visualizar em histórico cada manutenção realizada, contendo recursos para de comparar
e restaurar entre uma alteração e outra;
10.66 Objetivando atender a regras impostas pela LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), os seguintes
recursos são necessários na aplicação:
a) O sistema deverá conter mecanismo que permita a configuração e o gerenciamento de
“Termos e Condições de Uso”, tanto para usuários internos (funcionários) como para usuários
externos (cidadãos). A entidade poderá configurar os termos conforme necessidade,
individualmente por perfil de usuário e por serviço disponível no portal;
b) Possuir inventário dos Tratamentos de Dados Pessoais realizados em processos/operações
do sistema de gestão, incluindo a(s) hipótese(s) previstas em lei em que eles estão relacionados,
cadastrados no próprio sistema;
c) Permitir que a entidade mapeie e cadastre outros Tratamentos de Dados Pessoais que a
mesma realiza seja por meio digital, através de outros sistemas de gestão (de outras áreas) ou
por meio físico;
d) Deverá dispor de área exclusiva para que o cidadão possa visualizar todos os tratamentos de
dados pessoais realizados pela entidade, incluindo aqueles que não são realizados no software de
gestão (Transparência Ativa) e permitir que ele solicite relatório dos usos realizados
(Transparência Passiva);
e) Permitir emitir relatório automático dos relacionamentos do cidadão com a entidade, com
base nos dados do sistema de gestão, informando quais são os vínculos que ele possui;
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f) O tratamento de dado pessoal poderá exigir o consentimento do usuário, nos casos em que
não forem de interesse público. Nessa situação sempre que o tratamento for realizado deve-se
verificar se há consentimento realizado e ativo do titular;
g) Permitir definir quem é o Controlador local e indicar seus dados de acesso/contato em área
exclusiva no portal da transparência;
h) Permitir definir quem são o(s) Encarregado(s) de tratamento de dados pessoais indicados
pelo controlador e disponibilizar seus dados de acesso/contato em área exclusiva no portal da
transparência;
i) No primeiro acesso do usuário a aplicação, seja usuário funcionário (interno) ou cidadão
(portal), deve-se solicitar que o mesmo visualize as políticas de uso do sistema incluindo política
de tratamento de cookies e realize o aceite deles, devendo este ficar registrado para posterior
consulta e auditoria;
j) Deverá dispor de web-service para que outras aplicações autorizadas possam verificar se há
consentimento realizado pelo titular em determinado Tratamento de Dados mapeado;
10.67 Permitir realizar a impressão de documentos diretamente pelo dispositivo móvel (smartphone
e/ou tablet), na plataforma Android (equipamentos naturalmente mais acessíveis), por meio de
impressoras Térmicas Bluetooth. Deverá o fornecedor informar quais são os requisitos mínimos
necessários, incluindo os equipamentos homologados.

5. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DOS MÓDULOS DO SISTEMA
Para atender as áreas de aplicação da CONTRATANTE, o Sistema de administração e gestão
fornecido/ofertado, será subdivido em Módulos de Programas, cujas principais especificações de
funcionamento encontram-se a seguir descritas e deverão estar plenamente disponíveis aos usuários
após a sua implantação.
Não é obrigatório que o sistema ofertado pela proponente utilize a mesma nomenclatura ou divisão por
módulos. No entanto, é necessário que atenda as especificações de funcionamentos constantes neste
termo de referência, sob pena de não se prestar aos objetivos da Contratante.
Visando ampliar a disputa, para classificação da proponente, durante a POC é necessário que o sistema
ofertado atenda a pelo menos 90% (noventa por cento) dos requisitos por Módulo de Programas. Ou
seja, o não atendimento, de pelo menos 90% dos requisitos em qualquer dos módulos (e não geral),
ensejará a desclassificação da proponente.
14.2. MÓDULO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Plano Plurianual
9 Possibilitar o registro da realização das audiências públicas com campo para: todas as solicitações
feitas pela comunidade, bairro a ser atendido, com informações de contato do solicitante, órgão
responsável por sua análise e status da mesma;
10 Anexar atas da audiência pública e permitir a baixa dos arquivos anexados;
11 No cadastro do PPA escolher o grau do plano de contas a ser utilizado para a informação das
receitas;
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12 Cadastrar os vínculos para o PPA de acordo com tabela definida pelo Tribunal de Contas do Estado;
13 Permitir importar vínculos utilizados na LOA a cada novo PPA elaborado;
14 Cadastrar os programas de governo, com as seguintes informações: origem, objetivo, diretrizes,
público alvo, fonte de financiamento e gerente responsável;
15 Permitir importar as ações e programas da LOA para cada novo PPA elaborado;
16 Permitir a criação automática de códigos reduzidos para despesa do PPA composto de órgão,
unidade, função, sub função, programa e ação com o objetivo de facilitar a execução orçamentária;
17 Permitir importar as receitas e despesas de PPA anterior e da LOA;
18 Cadastrar a programação da receita, possibilitando a identificação de cada fonte de recurso;
19 Permitir informar as receitas do PPA por meio de rateio automático para cada conta de receita e
suas respectivas fontes de recursos;
20 Efetuar projeção de cálculo para obter a previsão do total a ser arrecadado e do total a ser gasto
para cada ano do PPA;
21 Permitir a inclusão de alterações orçamentárias para a receita do PPA, bem como a consulta de
todas as alterações incluídas, e de uma receita específica;
22 Consultar o orçamento da receita e da Despesa do PPA com valor orçado atualizado até a data
selecionada;
23 Informar as metas físicas e financeiras da despesa do PPA, com a indicação da destinação de
recursos, distribuindo as metas para cada exercício do PPA e permitir atualizar essas metas durante a
execução orçamentária do PPA;
24 Cadastrar a previsão das transferências financeiras, identificando a entidade a que se destinam;
25 Permitir acompanhar o histórico das alterações orçamentárias por ordem cronológica;
26 Permitir consolidar duas ou mais entidades nas rotinas de previsão de receita, despesa,
transferência financeira e alteração orçamentária;
27 Confrontar as receitas e despesas do PPA por fonte e destinação de recursos, consolidando uma ou
mais entidades e trazendo os valores orçados atualizados até a data selecionada;
28 Emitir relatórios gerenciais de receitas, despesas por fonte de recursos e das transferências
financeiras;
29 Emitir os relatórios consolidando uma ou mais entidades e trazendo a posição atualizada do
orçamento até a data selecionada:
29.1. Demonstrativo das Receitas;
29.2. Demonstrativo das Despesas;
29.3. Meta Financeira por Órgão e Unidade;
29.4. Meta Física por Programa e Ação;
29.5. Programas;
29.6. Programas Detalhados;
29.7. Anexo PPA Analítico;
29.8. Anexo PPA Sintético;
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29.9. Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro;
29.10. Receita por Ano;
29.11. Receita Global.
30 Emitir relatório de compatibilização entre receitas e despesas do PPA/LDO/LOA com posição
atualizada até a data selecionada e relatório de compatibilização das metas de despesas entre
PPA/LDO/LOA com posição atualizada até a data selecionada;
31 Possuir controle de versão para o PPA com controle de todas as consultas e emissão de relatórios
por versão;
32 Emitir relatório possibilitando a avaliação dos resultados dos programas (Art. 4º, inciso I, “e” da
LRF). O relatório deverá conter a programação e execução física e financeira por programa e ação,
permitindo selecionar os quatro anos do PPA ou apenas um ano desejado;
33 Emitir os demonstrativos de aplicação em saúde, pessoal e educação com os respectivos
percentuais de aplicação;
Lei De Diretrizes Orçamentárias – Ldo:
34 No cadastro da LDO escolher o grau do plano de contas de receita e despesa a ser utilizado;
35 Cadastrar os vínculos para a LDO de acordo com tabela definida pelo Tribunal de Contas do Estado;
36 Permitir a inclusão de alterações orçamentárias para a receita da LDO, bem como a consulta de
todas as alterações incluídas, e de uma receita específica;
37 Permitir consultar o orçamento da receita e da despesa da LDO com valor orçado atualizado até a
data selecionada;
38 Permitir cadastrar programas e ações na LDO e importar do PPA e LOA;
39 Permitir importar previsão da despesa do PPA, da LOA ou de LDO anterior;
40 Permitir importar previsão da receita do PPA, da LOA ou de LDO anterior;
41 Permitir atualizar as metas físicas da LDO e inserir as metas físicas realizadas;
42 Acompanhar o histórico das alterações orçamentárias por ordem cronológica;
43 Consolidar duas ou mais entidades nas rotinas de previsão de receita, despesa, transferência
financeira e alteração orçamentária da despesa;
44 Confrontar as receitas e despesas da LDO por fonte e destinação de recursos, consolidando uma ou
mais entidades e trazendo valor orçado atualizado até a data selecionada;
45 Emitir os relatórios gerenciais consolidando uma ou mais entidades e com valor orçado atualizado
até a data selecionada:
45.1. Demonstrativo das Receitas;
45.2. Demonstrativo das Despesas;
45.3. Programas de Trabalho.
46 Emitir o cadastro das obras que serão executadas no ano da LDO informando a entidade
responsável pela obra, a descrição, a data de início, o valor previsto, o valor de gastos com conservação,
o valor em novos projetos e o valor do ano da LDO;
47 Emitir o relatório Demonstrativo de Obras e Conservação do Patrimônio;
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48 Possuir controle de versão para a LDO com controle de todas as consultas e relatórios por versão;
49 Emitir, sobre os valores orçados, Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino – MDE, Demonstrativo das Receitas de Impostos e das Despesas Próprias
com Saúde e Demonstrativo da Despesa com Pessoal
50 Emitir o demonstrativo de aplicação de recursos em educação, saúde e pessoal com o respectivo %
de aplicação;
51 Possuir cadastro das memorias de cálculo conforme dispõem a portaria da STN – Secretaria do
Tesouro Nacional;
52 Permitir a emissão dos relatórios de memória de cálculo conforme disposto pela STN – Secretaria
do Tesouro Nacional;
Lei Orçamentária Anual – Loa:
53 Cadastrar os vínculos para a LOA de acordo com tabela definida pelo Tribunal de Contas do Estado;
54 Cadastrar a programação da receita e da despesa, possibilitando a identificação de cada fonte e
destinação de recurso;
55 Permitir importar as receitas e despesas da LOA anterior e da LDO;
56 Permitir informar as receitas da LOA por meio de rateio automático para cada conta de receita e
suas respectivas fontes de recursos;
57 Permitir a inclusão de atualização de receitas mantendo o histórico das inclusões;
58 Permitir a inclusão de novas naturezas de receita não previstas na LOA;
59 Efetuar os lançamentos contábeis de alteração orçamentária de receita automaticamente na
contabilidade;
60 Consultar o orçamento de receita e despesa da LOA com valor orçado atualizado até a data
selecionada, consolidando uma ou mais entidades;
61 Permitir o controle das alterações e emendas realizadas durante a elaboração da LOA, permitindo
incluir as alterações e emendas por lote e possibilitar a consulta dos lotes de alteração por data.
62 Cadastrar as despesas que compõem o orçamento, com identificação do elemento de despesa,
destinação de recursos e valores;
63 Permitir o controle das alterações e emendas realizadas durante a elabração da LOA, permitindo
incluir as alterações e emendas por lote e possibilitar a consulta dos lotes de alteração por data.
64 Permitir nas alterações orçamentárias adicionar diversas dotações e subtrair de diversas fontes para
uma mesma Lei ou decreto.
65 Permitir nas alterações orçamentárias, adicionar diversas dotações e subtrair de diversas fontes
para uma mesma Lei ou decreto;
66 Acompanhar o histórico das alterações orçamentárias por ordem cronológica;
67 Permitir para cada alteração orçamentária de despesa, a visualização de seus respectivos
lançamentos contábeis;
68 Gerenciar as dotações constantes no orçamento decorrentes de créditos adicionais especiais e
extraordinários;
69 Permitir nas alterações orçamentárias adicionar diversas dotações e subtrair de diversas fontes para
uma mesma Lei ou decreto;
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70 Disponibilizar no início do exercício, o orçamento aprovado para a execução;
71 Mostrar alteração orçamentária, demonstrando os valores de receita, despesa, transferência
financeira e os dados da Lei que o aprovou;
72 Permitir que o usuário gerencie os códigos reduzidos para as contas de receita orçamentária e
consignação;
73 Possuir rotina de solicitação de alteração orçamentária onde são informados os dados da alteração
para envio ao legislativo e posteriormente os mesmos são incluídos no sistema sem a necessidade de
redigitação;
74 Possuir consistência de dados para o PPA, LDO e LOA que identifique possíveis inconsistências na
elaboração dos mesmos;
75 Cadastrar cronograma mensal de desembolso por entidade;
76 Cadastrar valor mensal das metas de arrecadação por entidade, informando os valores mês
a mês por modalidade e fonte de recursos;
77 Permitir que o usuário gerencie os códigos reduzidos para as contas de receita orçamentária e
consignação;
78 Solicitar alteração orçamentária onde são informados os dados da alteração para envio ao
legislativo e posteriormente os mesmos são incluídos no sistema sem a necessidade de redigitação;
79 Efetuar solicitação de alterações orçamentárias durante o exercício:
80 Bloqueando o valor, na dotação a ser anulada, ao lançar a alteração no sistema, possibilitando
copiar os dados para o documento legal, evitando redigitação;Desbloqueando automaticamente ao
efetivar os lançamentos de suplementação e anulação, quando da efetivação da alteração;
81 Consistir dados para o PPA, LDO e LOA que identifique possíveis inconsistências na elaboração dos
mesmos;
82 Possuir cronograma de desembolso por fonte de recursos e por mês com geração de relatório;
83 Possuir cadastro das metas de arrecadação por fonte de recursos e por mês com geração de
relatório;
84 Permitir a impressão do decreto para suplementação;
85 Permitir realizar a implantação do orçamento, para que a partir deste momento, não seja mais
possível incluir, exclui ou alterar previsões de receita e despesa;
86 Permitir a e emissão dos relatórios da Lei 4320/64 com opção de publicação simultânea no portal
da transparência;
87 Permitir o controle das cotas de despesa por entidade;
88 Permitir a configuração do controle das cotas de despesa para os períodos: bimestral, trimestral e
semestral;
89 Permitir que nas alterações orçamentárias as cotas sejam atualizadas automaticamente;
90 Possuir relatório de acompanhamento das cotas de despesa demonstrando valor previsto e valor
realizado;
91 Permitir contingenciamento do orçamento, aplicando um percentual de redução sobre todo o
orçamento ou sobre uma dotação específica;
92 Permitir liberação dos valores contingenciados;
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93 Permitir remover os valores de quotas não utilizadas em meses já fechados e distribuí-las em
meses abertos;
94 Permitir na implantação do orçamento, a cópia automática de todos os relacionamentos e
configurações da base do cliente para que ele não tenha necessidade de redigitar os dados no novo ano;
95 Possuir rotina de compatibilização da LOA com PPA e LDO, permitindo assim que as peças
orçamentárias fiquem iguais;
96 Possibilitar o registro e acompanhamento dos projetos e despesas com conservação do patrimônio
público;
97 Possuir cadastro de renúncia de receita e respectiva compensação com emissão de relatório de
renúncias objetivando o atendimento a LRF, art 5º, inciso II.
14.3. MÓDULO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, EXECUÇÃO FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS
3 Permitir que seja efetuada a escrituração contábil, absolutamente adaptada às exigências do
Tribunal de Contas do Estado, bem como à Lei Federal nº 4.320/1964, à Lei Complementar Federal nº
101/2000, bem como às demais normas regulamentadoras da escrituração pública;
4 A escrituração contábil deve ser completamente vinculada aos registros que lhe suportam, não se
admitindo, em nenhuma fase do processo, o registro contábil independente dos cadastros que lhe
originaram;
5 Permitir a existência de mais de uma unidade na mesma base de dados, com contabilização distinta,
que possibilite a emissão de relatórios anuais e da LRF de forma consolidada;
6 Nos atos da execução orçamentária e financeira, permitir que sejam usadas as três fases da
despesa: empenho, liquidação e pagamento com a escrituração contábil automática;
7 Permitir um controle das operações orçamentárias e financeiras, por período, impedindo o usuário
de qualquer alteração, inclusão ou exclusão nos registros;
8

Permitir que seja efetuado o registro de empenhos por estimativa, global e ordinário;

9

Permitir que seja efetuado o registro de sub-empenho sobre o empenho global e estimado;

10 Permitir a liquidação tanto de empenhos globais como de subempenhos, não permitindo que seja
gerado um subempenho sobre um empenho global que já possua liquidação.
11 Permitir a utilização de histórico padronizado e históricos com texto livre no empenho;
12 Possuir facilitador, para que na emissão do empenho seja informada qualquer parte da dotação, e o
sistema filtre as dotações com aquela informação;
13 Permitir que no empenho possa visualizar saldo da dotação atualizado até a data de emissão do
empenho e também até a data atual, não permitindo em nenhuma das duas situações que o valor do
empenho seja superior ao saldo da dotação;
14 Na emissão do empenho, ter um campo onde informando qualquer parte da dotação, o sistema
consiga filtrar todas as dotações disponíveis que possuem aquela informação;
15 Controlar os saldos das dotações orçamentárias em tempo real, não permitindo bloquear ou
empenhar sem que exista saldo disponível;
16 Possibilitar a distinção do contribuinte autônomo, objetivando a geração da SEFIP e e-Social;
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17 Permitir empenhar bem como apropriar mês a mês despesas com assinaturas e seguros, mantendo
controle das mesmas;
18 Permitir inscrever as contas contábeis automaticamente nas contas de controle dos empenhos que
gerem adiantamento de valores, e o lançamento de baixa respectivo quando as prestação de contas;
19 Permitir estorno parcial ou total de empenho, informando o motivo da anulação e permitir emissão
da nota de estorno;
20 Permitir emitir prévia e geração automática de empenhos da folha;
21 O sistema de folha de pagamento deve ser totalmente integrado ao sistema de contabilidade,
permitindo a geração automática de empenhos da folha. Deve ser possível empenhar por tipo de folha
(mensal, ferias, 13º salário, etc);
22 A consulta dos empenhos da folha deverá demonstrar possíveis irregularidades, como dotação sem
saldo, relacionamentos não cadastrados, etc, e não permitir empenhar até que as irregularidades sejam
resolvidas;
23 Integrar com a folha de pagamento para lançamento das provisões de férias e de 13º salário, bem
como de seus encargos, fazendo a baixa dos valores quando do pagamento;
24 Permitir liquidar automaticamente os empenhos da folha, gerando automaticamente as notas
extras orçamentárias das retenções;
25 Permitir desmovimentar uma competência da folha, estornando os empenhos para nova geração. O
sistema deverá consistir a desmovimentação, e não permiti-la caso os empenhos estejam liquidados ou
pagos;
26 Possuir fluxo de empenhamento da folha de pagamento, que inicie com a liberação da folha na área
de recursos humanos e finalize o processo somente quando todos os empenhos da folha forem pagos e
que todo o processo seja feito de forma digital;
27 Possuir total integração com os sistemas de compras e licitações, permitindo empenhar
automaticamente as ordens de compras emitidas pelo sistema de compras e licitações. Permitir
consultar a partir da ordem a ser empenhada, a ordem completa, o contrato e a licitação
28 Permitir o empenhamento automático das ordens de compras geradas pelo departamento de
compras;
29 Realizar registro e lançamento de bloqueio de dotação quando da emissão de requisição de
compras e ordem de compras. O bloqueio deve ser baixado automaticamente quando da emissão do
empenho;
30 Estornar os itens da ordem de compras quando o empenho for estornado, mantendo assim a
integridade das informações;
31 Permitir consulta inter-relacionada de empenhos. A partir do empenho, consultar a ordem de
compras, o contrato, a licitação, as liquidações, estorno de liquidações, retenções, pagamentos, estorno
de pagamentos, nota de despesa extra orçamentária, processo digital, anexos relacionados ao
empenho, os assinantes da nota de empenho e os lançamentos contábeis;
32 Permitir a configuração das notas de empenho, liquidação e estorno de modo a compatibilizar com
os modelos utilizados pela entidade;
33 Possuir gerenciamento dos restos a pagar, possibilitando consultar os valores empenhados,
liquidados e pagos;
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34 Permitir o cancelamento de restos a pagar demonstrando no momento do cancelamento o valor
processado e não processado;
35 Gerar automaticamente as notas de despesa extra orçamentárias para as retenções que são
passiveis de recolhimento na liquidação do empenho da despesa;
36 Permitir informar na liquidação do empenho, se o valor liquidado era uma despesa sem empenho
prévio;
37 Permitir informar uma ou vários documentos fiscais na liquidação;
38 Validar na liquidação, documento fiscal duplicado para mesmo fornecedor;
39 Permitir estorno total ou parcial, tanto do saldo da liquidação, quanto do saldo das retenções,
possibilitando a substituição ou alteração dos documentos fiscais;
40 Possuir na liquidação ao informar no documento fiscal uma nota Danfe-e a consulta da nota no site
da Receita Federal;
41 Efetuar automaticamente os lançamentos contábeis na emissão e estorno de empenho, liquidação
e estorno de liquidação e cancelamento de restos;
42 Validar existência de débitos com o credor nas rotinas de emissão do empenho, liquidação e
pagamento;
43 Permitir que nas rotinas de empenho, restos a pagar e liquidação seja possível incluir documentos
digitalizados;
44 Permitir na emissão do empenho, liquidação e pagamento, a validação da existência de débitos com
o credor;
45 Permitir a consulta dos bloqueios de dotação por tipo de modalidade de licitação e a consulta dos
bloqueios que visam a limitação de empenho;
46 Possuir fluxo de assinatura digital de empenhos, possibilitando e controlando para que todos os
assinantes possam assinar digitalmente;
47 Possibilitar a emissão dos relatórios de empenhos e restos consolidado;
48 Bloquear e desbloquear dotações por valor e por percentual, efetuando os respectivos lançamentos
contábeis;
49 Consultar bloqueios de dotação por tipo de modalidade de licitação e a consulta dos bloqueios que
visam a limitação de empenho;
50 Gerenciar multas de trânsito, identificando o infrator, o valor da multa , bem como os lançamentos
de controle;
51 Possuir consulta de superavir financeiro que demonstre o valor do superavit, os valores já
suplementados e o saldo a suplementar;
52 Possuir consulta integrada à SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA para busca de notas fiscais
eletrônicas emitidas contra a entidade;
53 Emitir relatório de empenhos e restos com a situação “em liquidação”. O relatório deve possibilitar
a listagem de empenhos e restos com verificação de materiais e os empenhos e restos que por sua
natureza possuem lançamentos em contas orçamentárias “em liquidação”;
54 Possuir relatório analítico que detalhe as dotações e sua movimentação com possibilidade de filtrar
por qualquer campo da dotação e de considerar as reservas de dotação;
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55 Possuir relatório de bens demonstrando os bens que foram e não foram incorporados. Permitir a
emissão consolidada, filtrando por qualquer campo da dotação e filtrar pelo tipo do bem, conta contábil
e data de incorporação. O relatório deve demonstrar ainda os bens que estão a incorporar listando o
respectivo empenho;
56 Emitir relatórios de empenhos e restos por entidade ou consolidado, possuindo filtros compostos
por todos os campos da dotação. Possuir opção filtro por credor, obra, licitação e possibilitar totalizar
por todos os campos da dotaão com opção de listar ou não os empenhos e restos;
57 Permitir a emissão dos relatórios de execução da LOA com publicação simultânea no portal da
transparência:
57.1. Anexo 01 – Demonstrativo Rec. e Desp. Cat. Econômica;
57.2. Alínea 1 – Receita (fonte) despesa (função);
57.3. Anexo 2 - Desp. Cat. Econômica (elemento);
57.4. Anexo 2 - Desp. Cat. Econômica (ação);
57.5. Anexo 2 - Desp. Cat. Econômica (órgão);
57.6. Anexo 2 - Desp. Cat. Econômica (org. unidade);
57.7. Anexo 2 – Desp, por Unidade Orç. Seg. Cat. Econômica;
57.8. Anexo 6 – Programa de trabalho por órgão e unidade;
57.9. Anexo 7 – Prog. De trabalho (Func./Sub./Pro./Ativ.);
57.10. Anexo 8 – Desp. Por função/Sub/prog e vínculo;
57.11. Anexo 9 – Despesa por órgão e função.
58 Possuir, no mínimo os seguintes relatórios com gráficos comparativos para apresentação em
audiências públicas:
58.1. Amortização da dívida;
58.2. Ata da Audiência Pública;
58.3. Avaliação das Metas de Resultado Nominal;
58.4. Avaliação das Metas de Resultado primário;
58.5. Avaliação dos Gastos com pessoal;
58.6. Comparativo da Receita e Despesa;
58.7. Avaliação das Metas de Arrecadação;
58.8. Confronto Arrecadação e Desembolso;
58.9. Demonstrativo das Transferências financeiras;
58.10. Demonstrativo das metas de investimento;
58.11. Demonstrativo dos Suprimentos a Câmara;
58.12. Indicadores de Gastos com Saúde;
58.13. Indicadores de Gastos com Educação;
58.14. Renúncia de Receita;
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59 Possuir solicitação de diárias a adiantamentos, mediante fluxo de processo, configurado de acordo
com a necessidade da entidade, que permita tramitar para os responsáveis pela liberação e que
permita realizar a emissão do empenho assim que liberadas pelos responsáveis;
60 Permitir a prestação de contas de diária, e adiantamentos, fazendo os lançamentos contábeis
automáticos tanto na concessão quanto na prestação de contas;
61 O sistema deve possuir um cadastro de convênios de repasse que permita a vinculação dos mesmos
aos empenhos correspondentes de forma automática;
62 Deve ser possível incluir anexos no cadastro de convênios de repasse;
63 O sistema deve possuir rotina para prestação de contas dos convênios de repasse realizando os
lançamentos contábeis de forma automática;
64 Possuir controle das prestações de contas em atraso demonstrando através de consulta o
responsável pela prestação de contas, a data limite, o prazo para prestação e a situação (prazo normal,
prazo próximo ao limite, prazo expirado);
65 Possuir configuração para controle de prazo de prestação de contas, não permitindo que se façam
novos adiantamentos a beneficiários com prestação de contas em atraso;
66 Possuir rotina no Portal de Serviços, que possibilite a prestação de contas diretamente no Portal das
entidades beneficiadas com recursos, mediante usuário e senha. Essa rotina deve demonstrar os valores
passiveis de prestação de contas e permitir a inclusão dos documentos fiscais digitalizados;
67 Todas as informações inseridas pelo portal, ficam disponíveis para serem analisadas e caso haja
alguma discrepância nas informações deve haver possibilidade de solicitação de revisão;
68 Permitir controlar o cadastro de contas em formato de plano de contas único, onde alterações,
exclusões e inclusões no plano devem ser visualizadas por todas as entidades;
69 Utilizar rotina de eventos para todas as rotinas existentes no sistema, permitindo a visualização dos
lançamentos contábeis efetuados trazendo histórico padrão para cada evento utilizado;
70 Assegurar que as contas só recebam lançamentos contábeis no último nível de desdobramento do
Plano de Contas;
71 Permitir efetuar a escrituração contábil nos sistemas patrimonial, orçamentário e de controle em
partidas dobradas, em conformidade com os art. 83 a 106 da Lei 4.320/64, inclusive com registro em
livro diário;
72 Permitir o gerenciamento das notas de despesa extra orçamentárias e dos seus estornos;
73 Possuir cadastro de despesas extraorçamentárias, de modo a emitir um documento para
recolhimento dos valores retidos dos credores. Este cadastro deve ter consistência com os parâmetros
do TCE, exigindo um empenho de origem, se a rubrica assim o exigir;
74 Gerenciar notas de despesas extraorçamentárias e dos seus estornos; No gerenciador deve ser
possível visualizar as notas extras manuais ou originárias de empenhos e receitas extras. No gerenciador
deve ser possível efetuar e consultar dados do pagamento das extras, bem como seus lançamentos
contábeis;
75 Permitir assinar digitalmente as notas extraorçamentárias;
76 Permitir a inclusão de um ou mais documentos fiscais para notas extra orçamentárias;
77 Possuir cadastro de consórcios. No cadastro deverão ser informados os dados do consórcio e sua
área de atuação. Deve ser possível realizar a prestação de contas com seus respectivos lançamentos
Página 76 de 230

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 1993

Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul
Praça Dr. Getúlio Vargas, nº 01, Caixa Postal 21 – Fones (047) 3471-2222
CNPJ 83.102.269/0001-06
Cep 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina
www.saofranciscodosul.sc.gov.br

contábeis, incluir anexos e consultar os empenhos relacionados ao consórcio;
78 Possuir cadastro de precatórios. No cadastro deve ser possível informar o tipo de precatório, sua
origem, beneficiário e a respectiva dotação orçamentária;
79 Deve ser possível realizar movimentações de acréscimo de juros, cancelamentos e baixa dos valores
pagos pelo TJ, se precatório de emenda especial. O sistema deve fazer os lançamentos contábeis das
movimentações de forma simultânea ao registro;
80 Deve ser possível consultar os empenhos relacionados aos precatórios, ao selecionar o precatório
cadastrado;
81 Possuir relatório das movimentações dos precatórios, demonstrando o saldo inicial, as
movimentações e o saldo atual;
82 Permitir o cadastramento e incorporações posteriores (correção monetária, juros, encargos) de
todas as Dívidas Fundadas com todos os campos exigidos pelo TCE. Também deve gravar em seu
cadastro, para fins gerenciais, um histórico da movimentação das dívidas, a informação do número de
parcelas da dívida e o comparativo anual entre o previsto e o realizado dos valores;
83 Possuir rotina gerencial da dívida, onde sejam demonstradas as dividas cadastradas e suas contas
contábeis para lançamento. Deve ser possível consultar os empenhos relacionados a dívida e as receitas
já recebidas;
84 Permitir incluir anexos no cadastro da dívida fundada;
85 Possuir relatório gerencial de uma dívida especifica e de todas as dividas fundadas;
86 Possuir cadastro das Parcerias Públicos Privadas que o poder público tem firmadas com outros
entes públicos ou privados. O cadastro deve ter no mínimo o tipo da parceria, a situação, a empresa
parceira, objeto da parceria e o valor. No cadastro ainda deve ser possível informar as parcelas da
parceria objetivando o preenchimento do anexo 13 – Dem. das Parcerias Público Privadas;
87 Deve ser possível incluir anexos na parceria público privada;
88 O sistema deve possuir mecanismo para relacionar os empenhos à Parceria Público Privada, de
modo que seja possível consultar pela parceria cadastrada os empenhos relacionados;
89 Possuir processo de encerramento mensal, que verifique eventuais divergências de saldos e que
após o encerramento não seja alterado os lançamentos contábeis;
90 Integrar com o sistema de Patrimônio, efetuando automaticamente na contabilidade os
lançamentos de movimentação dos bens bem como os lançamentos de depreciação, exaustão e
amortização;
91 Integrar com o almoxarifado efetuando automaticamente na contabilidade os lançamentos de
movimentação dos estoques;
92 Gerar automaticamente os lançamentos de abertura do orçamento anual demonstrando na rotina o
total a ser lançado de receita e de despesa;
93 Efetuar os lançamentos de abertura do exercício, de forma automatica, realizando os lançamentos
contábeis de abertura bem como gravando no proprio lançamento os conta correntes necessários a
geração da MSC;
94 Iniciar os movimentos contábeis no novo exercício, mesmo que o anterior ainda não esteja
encerrado;
95 Permitir refazer os lançamentos de abertura do exercício, gravando os novos saldos após o
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encerramento do exercício anterior;
96 Efetuar automaticamente na abertura do exercício os valores de superávit na fonte de recurso
correta, para cada conta bancária;
97 Efetuar antes do encerramento consistência da base de dados com emissão de relatório de
inconsistências objetivando a integridade das infiormações para o encerramento;
98 Encerrar exercício em etapas, permitindo ao usuário o acompanhamento e a conferência dos valores
e lançamentos contábeis em cada etapa;
99 Permitir copiar as programações de pagamento em aberto ou aguardando retorno do banco, para o
ano seguinte na rotina de encerramento do exercício. O sistema deverá fazer a baixa das programações
no exercício atual e copiá-las para o próxino exercício;
100 Permitir no encerramento do exercício anular empenhos estimativos para que os mesmos não sejam
inscritos em restos a pagar; Caso os empenhos estimativos não sejam anulados o sistema deve inscrevelos em restos a pagar;
101 Inscrever em restos a pagar, individualmente no encerramentodo exercício, os empenhos a pagar,
demonstrando quais os valores processados e não processados;
102 Efetuar lançamentos contábeis de encerramento do exercício automaticamente;
103 Permitir cópia das notas extra-orçamentárias a pagar para o exercício seguinte;
104 Permitir desmovimentação do encerramento do exercício, da inscrição dos restos a pagar e das
notas extraorçamentárias separadamente;
105 Possuir consulta unificada dos lançamentos contábeis efetuados nos sistemas integrados;
106 Consultar saldos das contas contábeis e dos saldos por vínculo de recursos de cada conta,
demonstrando os valores mês a mês;
107 Possuir ferramenta de soma, onde ao consultar os lançamentos contábeis de determinada conta, ao
seleciona-los o sistema demonstre em tela o número de registros selecionados, o valor a debito, o valor
a crédito e a diferença;
108 Consolidar balancete da administração direta e indireta; O balancete de verificação deve ser emitido
das contas de receita, despesa e das contas contábeis. Deve ser possivel a emissão por indicador de
superavit, por mês ou diário e com possibilidade de paginação;
109 Emitir Livro Diário com termo de abertura e encerramento;
110 Emitir livro razão com termo de abertura e encerramento. Deve ser possivel a emissão do razão
agrupando por data, tipo de lançamento e com opção de resumir por fonte de recursos;
111 Emitir Balancete Analitico por Fonte de Recursos. Devem ser emitidas as contas de receita, despesa
e contas contábeis, com possibilidade de listar e resumido por fonte de recursos e resumir por
especificação. Deve ser possivel listar uma ou mais contas e uma ou mais fontes de recursos.
112 Emitir relatório de saldo de disponibilidade de recursos. Possibilitar a seleção de uma ou mais fontes
de recursos. O relatório deve demonstrar por fonte de recursos: o saldo disponivel, empenhos a pagar,
restos a pagar, extras a pagar e o deficit/superavit por fonte;
113 Emitir DARF/PASEP/GPS e imprimir recibo de IRRF e ISSQN;
114 Emitir relatório das notas extraorçamentárias emitidas, estornadas e pagas, consolidando por
entidade. Deve ser possivel filtrar por credor, conta, fonte de recursos e número do empenho. Deve
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permitir totalizar por fonte de recursos, conta contábil e credor;
Financeiro:
115 Possuir total integração com o sistema contábil, efetuando a contabilização automática dos
pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria;
116 O sistema deve permitir a gestão das contas bancárias em rotina especifica, permitindo a vinculação
de uma ou mais fontes de recurso à conta bancária. Esta definição deve ser observada em qualquer
movimentação realizada no sistema;
117 Permitir a inclusão de várias receitas orçamentárias simultaneamente tendo como contrapartida
uma única conta bancária;
118 Permitir o lançamento das receitas de acordo com a Portaria vigente relacionada a receita pública.
O sistema deve consistir a receita com sua fonte de recurso x conta bancária, não permitindo salvar
arrecadação que esteja divergente;
119 Permitir a informação da fonte de recursos no momento do lançamento da receita, para os casos
em que não há rateio de percentual entre as fontes;
120 Permitir o cadastro de dedução de receita, utilizado rubricas redutoras, conforme Manual de
Procedimentos Contábeis da STN (Secretaria do Tesouro Nacional);
121 Permitir a inclusão de várias deduções de receita simultaneamente tendo como contrapartida uma
única conta bancária;
122 Permitir a inclusão de receitas extra orçamentárias;
123 Possuir opção para selecionar várias receitas extra orçamentárias e gerar automaticamente as notas
extra orçamentárias, mantendo rastreabilidade dos registros;
124 Efetuar os lançamentos contábeis das movimentações financeiras automaticamente ao incluir o
registro;
125 Todas as movimentações relacionadas a contas bancárias e aplicações devem ser imediatamente
reproduzidas em registros contábeis, não se admitindo lapso de tempo;
126 Permitir consultar, na própria rotina de inclusão, para cada receita, dedução de receita e receita
extra os lançamentos contábeis, permitindo estorná-los e fazendo automaticamente os
lançamentos contábeis do estorno, mantendo o registro da situação;
127 Realizar automaticamente nos lançamentos de receita de cota parte, o lançamento dos 20% do
FUNDEB na dedução da receita;
128 Permitir incluir lançamentos de movimentação bancária (depósitos, transferências, resgates e
aplicações), informando as fontes e destinações de recursos;
129 Permitir a inclusão de anexos nos registros de movimento bancário;
130 Permitir a geração de borderô dos registros de movimento bancário
131 Controlar os saldos das contas bancárias por fonte de recursos no momento das suas
movimentações (depósitos, transferências, resgates e aplicações);
132 Consultar saldo da conta bancária, saldo por fonte/destinação de recursos, na Inclusão de
pagamentos;
133 Permitir consultar, na própria rotina de inclusão, para cada movimentação bancária os lançamentos
contábeis, permitindo estorná-los e fazendo automaticamente os lançamentos contábeis do
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estorno, mantendo o registro da situação;
134 Permitir informar as transferências financeiras entre as entidades as Adm. Direta e Indireta,
indicando o tipo da transferência (Concedida/recebida) e a entidade recebedora;
135 Permitir consultar, para cada transferência financeira, os lançamentos contábeis, permitindo
estorná-los e fazendo automaticamente os lançamentos contábeis do estorno, mantendo o registro
da situação;
136 Controlar as diárias permitindo incluir o funcionário/servidor, objetivo, destino, período, valor
concedido, empenho da despesa e a Lei que autoriza a concessão de diárias;
137 Permitir que os dados das diárias estejam disponíveis no portal da transparência assim que forem
incluídos;
138 Permitir criação de um lote com diversas liquidações e notas extras para pagamento posterior,
definindo a data de vencimento, podendo ser pago através da rotina de pagamento ou envio/baixa
de borderô;
139 Permitir na inclusão de pagamentos a consulta do saldo da conta bancária, bem como o saldo por
fonte/destinação de recursos;
140 Permitir no mesmo lote de pagamento incluir empenhos, restos a pagar e notas extra
orçamentárias;
141 Permitir controlar o prazo de vencimento dos pagamentos de empenhos, visando o controle dos
pagamentos em ordem cronológica;
142 Permitir a emissão de borderôs para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores contra o
mesmo banco da entidade. Efetuar o mesmo tratamento para os pagamentos individuais;
143 Permitir a integração com os arquivos de retorno dos bancos, com baixa de pagamento automática
pelo software;
144 Permitir efetuar o pagamento do borderô através de arquivo de retorno do banco;
145 Permitir por configuração, efetuar a baixa dos registros no envio do borderô;
146 Permitir controlar a movimentação de pagamentos, registrando todos os pagamentos efetuados,
permitindo estornos e efetuando os lançamentos contábeis automaticamente nas respectivas
contas contábeis;
147 Permitir que se possa filtrar os itens a pagar por data de vencimento, credor, destinação/ fonte de
recursos e com possibilidade de selecionar e pagar simultaneamente os registros mostrados;
148 Permitir pagar de uma só vez, as despesas extra orçamentárias geradas através de retenção
efetuada na liquidação;
149 Permitir no momento do pagamento informar o número da parcela do convênio que está sendo
paga;
150 Permitir efetuar pagamentos pré-autorizados filtrando por data de vencimento;
151 Permitir efetuar pagamentos totais ou parciais bem como estornos totais ou parciais de
pagamentos;
152 Permitir consultar para cada pagamento incluído os lançamentos contábeis realizados, permitir o
seu estorno, fazendo automaticamente os lançamentos contábeis de estorno;
153 Permitir que sejam emitidas ordens de pagamento de restos a pagar, despesa extra orçamentária e
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de empenhos;
154 Permitir listar cheques emitidos na rotina de pagamento e cheques avulsos numa única consulta;
155 Permitir gerenciar a conciliação bancária com o extrato, visualizando os lançamentos contábeis e
movimentação bancária numa única tela;
156 Permitir importar arquivos de extrato bancário nas extensões OFC e OFX para a conciliação
bancária;
157 Permitir a inclusão de pendências da conciliação tanto para os lançamentos contábeis quanto para
os registros do extrato;
158 Permitir a criação automática de pendências tanto para o extrato quanto para os lançamentos
contábeis;
159 Permitir selecionar múltiplos lançamentos contábeis exibindo a soma dos mesmos e permitindo
conciliar com um ou vários registros do extrato;
160 Permitir a conciliação de forma parcial. A medida que os valores vão sendo conciliados deverão ser
ocultados da consulta de lançamentos a conciliar, facilitando a conferência dos valores que ainda
não foram conciliados;
161 Permitir visualizar e imprimir conciliações de períodos anteriores;
162 Na tela de conciliação possuir os seguintes filtros para auxiliar o usuário na localização dos valores:
data, descrição, valor, controle de lançamento;
163 Permitir na conciliação ordenar a coluna de valor tanto no lado dos lançamentos contábeis quanto
no lado do extrato bancário;
164 Possuir consulta de pendências baixadas na conciliação;
165 Emitir os relatórios de pendência e conciliação bancária;
166 Permitir consultar para cada pagamento incluído os lançamentos contábeis, e para cada
lançamento permitir o seu estorno, fazendo automaticamente os lançamentos contábeis de
estorno;
167 Permitir a consulta da despesa empenhada a pagar por unidade orçamentária;
168 Emitir autorização bancária para envio de ao banco após assinatura do ordenador da despesa;
169 Possuir controle de assinaturas para envio de borderô ao banco. Sem as autorizações necessárias o
sistema bloqueia a geração e envio do borderô ao banco;
170 Emitir demonstrativo diário de receitas arrecadadas e despesas realizadas;
171 Permitir a emissão do extrato do credor, demonstrando informações dos empenhos e dos restos a
pagar na mesma opção;
172 Possuir integração com o sistema tributário efetuando de forma automática os lançamentos
contábeis de arrecadação de receitas:
172.1. movimentações de Lançamento, Arrecadação e Recolhimento conforme classificação da
receita orçamentária e contábil;
172.2. movimentações de renúncia de receita (cancelamento, prescrição, anistia, isenção, etc.);
172.3. movimentações da Dívida Ativa (Inclusão, Manutenção, Exclusão) conforme classificação
da receita orçamentária e contábil.
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173 Permitir a consulta aos lançamentos tributários para conferência dos valores antes de efetuar a
integração bem como a emissão de relatório de críticas caso haja inconsistências ou falta de
configurações nas receitas;
174 Permitir a integração dos lançamentos de receita reconhecida antecipadamente com o sistema
tributário;
175 Nos casos em que houver restituição de receita, integrar esses valores do tributário e permitir ao
usuário gerar um empenho para restituir se o valor é de ano anterior e gerar uma dedução de
receita se a restituição ocorrer no ano corrente da receita;
176 Permitir assinar digitalmente as ordens de pagamento;
177 Possuir fluxo de assinatura digital de ordens de pagamento, que permita tramitar as ordens entre os
assinantes de forma automática, só finalizando o processo se todos os responsáveis tiverem
incluído sua assinatura;
178 Permitir configurar por fonte de recursos as receitas arrecadadas com multa de transito e as
respectivas despesas, com publicação automática no portal da transparência;
179 Consultar os itens a pagar por data de vencimento, credor, destinação/ fonte de recursos e com
possibilidade de selecionar e pagar simultaneamente os registros mostrados.
180 Permitir incluir anexos no registro de pagameto;
181 Permitir a assinatura digital na ordem de pagamento e no comprovante de pagamento. O sistema
deve transferir automaticamente o documento para que mais pessoas possam realizar a assinatura
digital.
182 O sistema deve permitir a configuraçao das pessoas a quem o documento será transferido para
assinar digitalmente.
183 Possuir consulta no Portal, para que os fornecedores, mediante usuário e senha, possam consultar
os valores a receber e recebidos, sem ter necessidade de entrar em contato com o Municipio para
receber informações.
Prestação de Contas
184 Emitir os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária de acordo coma Portaria da STN vigente
para o período de emissão:
2.1. Anexo I - Balanço Orçamentário;
2.2. Anexo II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção;
2.3. Anexo III - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;
2.4. Anexo IV - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal;
2.5. Anexo VI - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão;
2.6. Anexo VII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino – MDE;
2.7. Anexo VIII - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital;
2.8. Anexo IX - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;
2.9. Anexo X - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos;
2.10.

Anexo XII - Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com
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Ações de Saúde;
2.11.

Anexo XIII - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas;

2.12.
Anexo XIV - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária.
185 Emitir os relatórios de Gestão Fiscal de acordo coma Portaria da STN vigente para o período de
emissão:
3.

Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal;

4.

Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida – DCL;

5.

Anexo III - Demonstrativo das Garantias e Contra garantias de Valores;

6.

Anexo IV - Demonstrativo das Operações de Crédito;

7.

Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa;

8.

Anexo VI - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal.

186 Emitir os relatórios Anuais Obrigatórios consolidando por entidade:
a)

Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada com Arrecadada (Lei 4320/64);

b)

Anexo 11- Comp. Desp. Autorizada c/ Realizada;

c)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário (Lei 4320/64);

d)

Anexo 13 - Balanço Financeiro (Lei 4320/64art.103);

e)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial (Lei4320/64 art.105);

f)

Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Lei 4320/64);

g)

Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada Interna (Lei 4320/64);

h)

Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante (Lei 4320/64);

i)

Anexo 18 – Demonstrativo de Fluxos de Caixa.
187 Emitir relatórios padrão Tribunal de Contas do Estado para solicitação de Certidão Negativa;
188 Emitir relatórios de acompanhamento da programação financeira em atendimento aos Artigos 8º
ao 13º da LRF:
a) Cronograma de Desembolso - Por Modalidade;
b) Cronograma de Desembolso - por Órgão e Unidade;
c) Meta do Resultado Primário;
d) Metas Arrecadação de Receita;
e) Programação Financeira da Receita;
f) Receitas por Destinação de Recursos.
189 Emitir os relatórios com as informações para SIOPS;
190 Emitir relatório de Notificação de Recebimento de Recursos em atendimento a LEI 9452/97;
191 Gerar os arquivos conforme o MANAD – Manual Normativo de Arquivos Digitais para a Secretaria
da Receita da Previdência;
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192 Permitir a geração de relatório para conferência de inconsistências a serem corrigidas no software
antes de gerar os arquivos para o Tribunal de Contas do Estado;
193 Possuir os relatórios abaixo para auxiliar o preenchimento do SICONFI:
a)

Balanço Patrimonial;

b)

Receitas Orçamentárias;

c)

Despesa Orçamentária - Por Elemento;

d)

Despesa Orçamentária – Por Função/Subfunção;

e)

Restos a Pagar – Desp. Orç. Por Elemento;

f)

Restos a Pagar – Desp. Orç. Por Função/Subfunção;

194 Possuir relatório de estimativa de impacto orçamentário e financeiro;
195 Possuir Balancete de Verificação do SICONFI, como possibilidade de filtrar por entidade e período;
196 Gerar arquivos para o SICONFI da RREO, RGF e DCA
197 Gerar os arquivos para a matriz de saldos contábeis (MSC);
198 Permitir importar arquivo XBRL de entidades externas em formato XBRL para envio dos arquivos da
MSC consolidada;
199 Possuir rotina para relacionar as contas de receita do plano da entidade com o plano de contas do
SIOPE. No caso das despesas o relacionamento deve ser feito por conta e subfução de governo.
Deve ser permitido o rateio de valores;
200 Gerar os arquivos para prestação de contas do SIOPE Na geração deve ser possível verificar se há
inconsistências na base e emitir o relatório dessas inconsistências antes de efetuar a geração dos
arquivos;
201 Possuir relatórios auxiliares para conferencia dos valores do SIOPE no mesmo formato deste;
202 Gerar os arquivos para prestação de contas do SIOPS;
203 Gerar os arquivos para prestação de contas do sistema do Tribunal de Contas do Estado;
204 Emitir relatório para conferência de inconsistências a serem corrigidas no software antes de gerar
os arquivos para o TCE do Estado;
205 Possuir rotina para prestação de contas de forma eletrônica no formato exigido pelo Tribunal de
Contas do estado;
206 Gerar arquivos para a Dirf;
207 Permitir publicar os relatórios legais de forma automática no portal da transparência.
14.4. MÓDULO DE CONTROLE INTERNO
1.

Permitir atribuições de acesso a usuários através de senhas, permitindo a caracterização dos
usuários;

2. Permitir o cadastro das instruções normativas, pareceres, notificações e demais documentos do
controle interno. Deve ser possivel notificar determinados usuários das IN, notificações, pareceres e
demais documentos. A notificação deve ser enviada da propria consulta, pois deve permitir a resposta
por parte dos usuário notificados, deixando as mesmas visiveis para impressão;
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3. Permitir o cadastramento da check-list, baseado em grupos e itens que servirão de base para as
auditorias. Os itens devem ser numerados para controle dos mesmos;
4. No cadsatro de parecer, permitr identificar se o parecer é relatívo a uma contratação e se for o caso
permitir a identificação do funcionário;
5. Permitir configuração do check-list, informando a resposta em relação à irregularidade
automaticamente diagnosticada;
6.

Possibilitar cadastrar as possíveis respostas para os grupos da check-list;

7.

Permitir enquadrar a check-list em categorias facilitando assim a localização da mesma;;

8.

Possuir check-list já cadastradas das diversas áreas da prefeitura;

9. Possibilitar que ao selecionar uma check-list para uma nova auditoria possam ser escolhidos apenas
os itens que se deseja analisar;
10. Possibilitar que possam ser incluídos novos itens a uma check-list, mesmo que esta já tenha sido
utilizada e permitir que possam ser desativados itens, caso o item seja uma análise que se tornou
desnecessária;
11. Permitir duplicar uma check-List mantendo a check-list original;
12. Permitir vincular o Órgão ou Unidade, através de centro de custo, a uma auditoria a ser realizada;
13. Permitir o agendamento de auditoria;
14. Permitir “encaminhar” a auditoria ao responsável, para que o mesmo informe as respostas
solicitadas na checklist;
15. Detectar de maneira automática as irregularidades durante o preenchimento da check-list, com
base em sua configuração;
16. Permitir inserir irregularidades de forma manual, possibilitando registrar aquelas irregularidades
que o sistema não tem condições de apontar automaticamente;
17. Permitir registrar o parecer do controle interno em cada irregularidade e especificar a providência
que deve ser tomada para sanar a mesma;
18. Possuir tela gerancial que demonstre todas as auditorias e que possua as ações de duplicar, enviar
questionario, analisar, visualizar analise, encerrar e cancelar;
19. Permitir incluir uma auditoria com no mínimo as informações de data inicial e final, descrição,
centro de custo e responsável. O cadastro da auditoria deve estar integrado ao cadastro da check list
para possibilitar selecionar a check list desejada e já buscar automaticamente os seus itens;
20. Possuir agenda de obrigações, com opção de infromar o nivel de criticidade da agenda, as pessoas
ou cento de custos que poderão visalizar o registro e a infromação de quem poderá baixar o evento;
21. Permitir que a agenda envie alertas aos usuários de eventos que estão a expirar e expirados,
obrigando o responsável pelo evento a justificar conforme o nível de criticidade do evento;
22. Permitir a configuração do período de antecedência para o envio de alertas e do prazo de expiração
de determinado evento da agenda;
23. Permitir na consulta dos eventos da agenda, consultar apenas os eventos pendentes e consultar os
eventos pelos períodos diário, semanal, mensal e anual;
24. Possuir consulta centralizada de todos os emails enviados pelo controle interno, possibilitando a
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visualização de todos os campos e possibilitando o reenvio dos mesmos;
25. Possuir consulta dos processos de ouvidoria, possibilitando ao controlador visão das
reclamações/sugestões da sociedade;
26. Possuir consulta dos processos administrativos abertos contra o Municipio;
27. Permitir a emissão de relatório circunstanciado, permitindo a publicação automática no Portal da
Transparência;
28. Permitir o gerenciamento dos quadros que compõem o relatório circunstanciado;
29. Permitir a inclusão de anexos ao relatório circunstanciado, permitindo a publicação automática no
Portal da Transparência;
30. Permitir a emissão dos relatórios para preenchiemnto da IN 20;
31. Permitir do controle inter, a emissão dos relatórios legais da Lei de Responsabilidade Fiscal edos
relatórios anuais obrigatórios.
14.5. MÓDULO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO
1.
Possuir cadastro de contratos de funcionários com no mínimo os seguintes campos: regime, cargo,
salário base, data de nomeação, data de posse, data de admissão, data de término de contrato
temporário, lotação, horário de trabalho e local de trabalho, além de permitir a inserção de novos
campos para cadastramento de informações adicionais sem necessidade de customização, não podendo
existir limite de quantidade de funcionários cadastrados na entidade.
2.
Permitir relacionar anexos (como documentos, fotos, contratos, etc.) ao registro do funcionário,
ou especificamente a um de seus contratos.
3.
Possuir o cadastro de funcionários vinculado ao cadastro único do sistema, evitando redundância
de informações pessoais.
4.
Permitir cadastrar funcionários para diversos regimes jurídicos, tais como: celetista, estatutário,
contrato temporário, emprego público, estagiário, cargo comissionado, agente político, e ainda os
conselheiros tutelares, aposentados e pensionistas.
5.
Possuir rotina com informações funcionais que permita filtrar o cadastro funcional por no mínimo:
nome, idade, CPF, RG, PIS, título eleitoral, CTPS, CNH, nacionalidade, idade, tipo sanguíneo/fator RH,
sexo, estado civil, cor dos olhos, cor do cabelo, tipo de aposentadoria, cor da pele, mês da admissão,
data de nascimento, cargo, local de trabalho, salário base, dados bancários e telefone; devendo dispor
das mesmas informações como colunas.
6.
Possuir rotina de manutenção de contratos de funcionários por campo, permitindo alteração de
forma coletiva de pelo menos as seguintes informações: centro de custo, classificação, grupo de
empenho, local de trabalho, nível salarial, regime, salário base, sindicato e data término de contrato.
7.
Permitir cadastrar dependentes de funcionários para fins de salário-família e imposto de renda,
realizando a sua baixa automática na época devida, conforme limite e condições previstas para cada
dependente.
8.
Permitir controlar múltiplas previdências para cada funcionário, informando pelo menos matrícula
previdenciária e a data de início e final do relacionamento, gerando os descontos em folha de
pagamento e contribuições patronais devidas pela entidade.
9.

Possuir rotina para cadastro de estagiários, incluindo no mínimo dados como data inicial e final,
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supervisor/orientador, curso, agente de integração (quando existente), permitindo ainda a emissão do
Termo de Compromisso de Estágio.
10. Permitir cadastrar todos os cargos do quadro de pessoal da entidade: descrição, enquadramento,
grau de instrução exigido, CBO, quantidade de vagas criadas, salário mensal, tipo de cargo, lei de criação
e lei de extinção.
11. Possuir controle de quantidades de vagas disponíveis por cargo e por local de lotação, emitindo
alertas no cadastro de contratos de funcionário caso exceda o limite.
12. Possuir cadastro de níveis salariais contendo no mínimo: salário base atual, histórico dos valores
salariais, posição vertical, posição horizontal, nível inicial e final.
13.

Possuir validação de número do CPF e número do PIS.

14. Possuir rotina para registro de todos os atos legais do funcionário, permitindo registro manual ou
de forma automática conforme respectiva movimentação (como por exemplo, ao realizar o lançamento
de um afastamento e informado uma portaria, esta deve ser automaticamente relacionada na rotina de
atos legais do funcionário, o mesmo deve ocorrer ao realizar um reajuste salarial de níveis onde foi
informada uma lei complementar).
15. Possuir rotina para registrar ocorrências aos funcionários como advertências, elogios ou ainda
suspensões, bem como permitir converter a suspensão em multa com lançamento automático em folha
de pagamento do respectivo desconto.
16. Possuir rotina para cadastro de funcionários residentes/domiciliados no exterior, informando os
respectivos campos em relação à receita federal e tributação, para gerar as informações
automaticamente na DIRF.
17. Possuir emissão de ficha completa com informações dos funcionários, contendo no mínimo: dados
da documentação pessoal, dependentes, endereço, contatos, relacionamento com as previdências,
cargos, atestados médicos, afastamentos, faltas, períodos de licença prêmio, períodos de férias, atos
legais, empregos anteriores, locais de trabalho, centro de custo, cargos comissionados, proventos e
descontos fixos, cursos prestados, conselho de classe, sindicato, vale-transporte, vale-alimentação,
avaliações de estágio probatório, ocorrências, transferências, acidentes de trabalho, diárias,
beneficiários de pensão, planos de saúde, histórico de alterações salariais e banco de horas.
18. Possuir rotina para controlar a transferência de funcionários, identificando (local de trabalho,
centro de custo, local de origem) indicando o destino e se a solicitação foi deferida ou indeferida, com o
respectivo responsável pela análise, devendo ainda alterar as informações no contrato e histórico do
funcionário a partir do deferimento.
19. Permitir configuração de férias especiais para funcionários, indicando número de dias de direito
de gozo de férias para o número de meses trabalhado, relacionando automaticamente por cargo e
regime, e ainda se necessário individualmente por funcionário.
20. Permitir configurar as perdas e prorrogações de períodos aquisitivos de férias, licença prêmio e
adicionais de tempo de serviço por motivo de afastamento e regime.
21. Possuir rotina de períodos aquisitivos de férias dos funcionários, indicando no mínimo: dias de
direito, dias de perda, dias de prorrogação, dias pagos, dias a pagar, saldo proporcional, identificação
dos afastamentos/faltas que geram as perdas e prorrogações, bem como apresentar os períodos de
cálculo e gozo já relacionados ao aquisitivo.
22. Possuir rotina de cálculo de férias individual, coletiva e baseada em programação, baixando
automaticamente os dias de gozo e pecúnia, devendo permitir que um único cálculo utilize dias de dois
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períodos aquisitivos diferentes e também permitindo o lançamento de mais de um período de gozo e
pecúnia para o mesmo período aquisitivo de férias.
23. Possuir relatório detalhado de períodos aquisitivos de férias, contendo os períodos vencidos, a
vencer, vencidos em dobro, a vencer em dobro, vencidas em dobro no próximo mês e períodos
proporcionais, permitindo ainda relacionar os períodos já baixados com seus respectivos períodos de
gozo e pecúnia.
24. Possuir emissão de avisos e recibos de férias, bem como permitir exportar o recibo de férias em
arquivo texto para impressão em gráfica.
25. Permitir configurar as perdas e prorrogações de períodos aquisitivos de licença prêmio e
adicionais de tempo de serviço em virtude de ocupar cargo comissionado.
26. Possuir rotina para cadastro de experiências anteriores em outras entidades e/ou empresas,
permitindo indicar separadamente a averbação para fins de adicional de tempo de serviço e licença
prêmio.
27. Possuir rotina de períodos aquisitivos de licença prêmio de funcionários, indicando no mínimo:
dias de direito, dias de perda, dias de prorrogação, dias averbados, dias já gozados, dias já pagos em
pecúnia e dias de saldo.
28. Permitir lançamento de mais de um período de gozo para o mesmo período aquisitivo de licença
prêmio, bem como permitir o lançamento de licença prêmio em gozo e pecúnia para o mesmo período
aquisitivo.
29. Possuir rotina para emissão da Certidão de Tempo de Serviço, Certidão de Tempo de Serviço
Consolidada (incluindo todos os vínculos do funcionário com a entidade) e Certidão de Tempo de
Serviço para fins de aposentadoria
30. Possuir rotina para emissão da Certidão de Tempo de Contribuição, conforme layout exigido pelo
INSS.
31. Possuir rotina para emissão do relatório de cálculo da média de oitenta por cento (80%) das
maiores remunerações, devendo também permitir importar os índices de atualização disponibilizados
pela Previdência Social.
32. Possuir rotina para emissão de relatório que apresente a média atualizada de determinados
proventos e descontos, permitindo informar o período de médias, devendo utilizar os índices de
atualização importados da Previdência Social;
33. Possuir rotina para registrar os valores de estoque e mensais do COMPREV relacionado a
determinado funcionário.
34. Possuir rotina para realizar reajuste salarial dos níveis salariais, salário base dos funcionários, valor
ou referência dos proventos e descontos fixos, valor salarial dos cargos, valor mensal do COMPREV e
valor do relacionamento de cargos comissionados.
35. Permitir que o reajuste salarial de níveis seja cancelado e também que sejam realizados reajustes
negativos.
36. Possuir rotina para cadastro e controle de descontos parcelados e empréstimos consignados em
folha de pagamento.
37. Possuir rotina para importar empréstimos consignados para desconto em folha de pagamento,
conforme layout próprio da contratada.
Página 88 de 230

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 2005

Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul
Praça Dr. Getúlio Vargas, nº 01, Caixa Postal 21 – Fones (047) 3471-2222
CNPJ 83.102.269/0001-06
Cep 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina
www.saofranciscodosul.sc.gov.br

38. Possuir web service para integração com empresas de gestão de empréstimos consignados, sem a
necessidade de importação ou exportação de arquivos, conforme layout próprio da contratada.
39. Possuir rotina para cadastro de empresas que fornecem o vale-transporte com código da verba de
desconto do vale-transporte em folha de pagamento, bem como possuir cadastro dos roteiros/linhas
para os quais serão utilizados o vale-transporte.
40. Possuir rotina para cadastro de quantidade de vales-transportes diários ou mensais utilizados pelo
funcionário no percurso de ida e volta ao local de trabalho, permitindo informar se deverá ser
descontado ou não vale-transporte do funcionário, deve permitir também, ao informar uma quantidade
diária de vales-transportes, indicar os dias da semana ou ainda se deve ser calculado automaticamente
conforme o horário de trabalho do funcionário.
41. Permitir cadastrar uma quantidade de adicional ou dedução no vale transporte para determinada
competência, sem alterar a quantidade padrão recebida pelo funcionário, porém deverá ficar registrado
este lançamento.
42. Permitir configurar se o vale-transporte deverá ser pago como provento na folha de pagamento
do funcionário.
43. Possuir rotina para calcular o vale-transporte de cada funcionário, considerando a quantidade
indicada para o funcionário por roteiro/linha, controlando o valor máximo de desconto conforme
percentual legal, deduzindo a sua quantidade em casos de férias e afastamentos, indicando ainda o
custo total do vale-transporte, o custo para o funcionário e o custo para a entidade.
44.

Gerar automaticamente o valor para desconto do vale-transporte em folha de pagamento.

45. Possuir rotina para lançamento de afastamentos do funcionário, permitindo indicar no mínimo:
motivo (como por exemplo: falta, auxílio doença, licença maternidade, licença sem vencimentos, etc.),
data início e final, ato legal, mês/ano de cálculo e observação.
46. Possuir rotina para lançamento de abono de faltas já descontadas em folha, permitindo informar o
mês/ano que será realizado o ressarcimento e calculando de forma automática em folha de pagamento.
47. Calcular automaticamente o adicional por tempo de serviço em folha de pagamento, permitindo
configurar se o benefício será pago no dia do vencimento, no dia posterior ou no mês posterior;
devendo ainda dispor de relatório que indique os funcionários que obtiveram alteração de percentual
no respectivo mês/ano.
48. Possuir rotina para cálculo de folha de pagamento: mensal, mensal complementar, rescisão,
rescisão complementar, férias, adiantamento de 13º salário (1º parcela), 13º salário, diferença de 13º
salário e adiantamentos salariais, devendo dispor das opções de cálculo em uma única tela, permitindo
filtrar os funcionários por no mínimo: matrícula, nome, cargo, regime, local de trabalho, centro de custo,
função e data de admissão.
49. Possuir rotina que permita consultar os cálculos da folha de pagamento, onde seja possível
visualizar detalhadamente o pagamento do funcionário, sem a necessidade de impressão de relatórios.
50. Possuir registro detalhado de histórico de cálculos de pagamentos com informação de data, hora,
usuário que fez o cálculo ou o cancelamento, proventos/descontos, valores e referências calculadas.
51. Possuir registro detalhado do cálculo realizado de cada verba de provento e descontos que
compõe o pagamento, detalhando a fórmula da verba, e os valores retornados pelo processo, no
mínimo e folhas de pagamento mensal, férias, rescisão e de 13º salário.
52.

Possuir rotina que permita visualizar detalhadamente os proventos e descontos que sofreram
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incidência para previdência e imposto de renda.
53. Possuir rotina para cálculo de rescisões de forma individual, coletiva e permitindo filtrar por data
de término de contrato, devendo ser realizados os cálculos de férias indenizadas, proporcionais e 13º
salário automaticamente.
54.

Permitir a emissão do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.

55. Possuir rotina que permita reintegração de funcionário demitido/exonerado por decisão judicial
ou administrativa, reutilizando a mesma matrícula.
56. Gerar automaticamente o pagamento dos valores relativos ao salário-família dos dependentes em
folha de pagamento.
57. Permitir configurar fórmula de cálculo diferente para cada provento e desconto por regime,
adequando o cálculo da folha de pagamento as necessidades da entidade, indicando ainda a existência
de incidência de IRRF.
58. Permitir configurar incidências como base de previdência de cada provento e desconto de forma
diferenciada para cada previdência e regime.
59.

Calcular automaticamente os valores relativos à contribuição individual e patronal de previdência.

60. Possuir relatório resumo da folha de pagamento permitindo filtrar por tipo de folha e funcionário,
com quebra no mínimo por: regime, grupo de empenho, centro de custo e local de trabalho, exibindo o
total de cada provento e desconto, total bruto, total de descontos, total líquido, bem como os encargos
patronais (previdências, plano de saúde e FGTS).
61. Possuir rotina que permita lançar proventos/descontos variáveis na folha (como por exemplo:
horas extras, adicional noturno, etc.), por lançamento coletivo ou individual por funcionário, permitindo
ainda indicar observações.
62. Possuir rotina que permita lançar proventos/descontos fixos para determinado período de tempo
(como por exemplo: insalubridade, mensalidade sindical, etc.), com lançamento coletivo ou individual
por funcionário, permitindo ainda indicar observações e ato legal.
63. Possuir rotina que permita lançar proventos/descontos recebidos acumuladamente pelos
funcionários, contendo número do processo e período de referência, para posterior geração na DIRF.
64. Possuir relatório que apresente um resumo dos valores líquidos da folha por banco, apresentando
no mínimo: nome do banco, agência, nome, matrícula, CPF e número da conta.
65. Possuir rotina para emissão do recibo de pagamento do funcionário, com opções do no mínimo os
seguintes filtros: tipo de folha, regime, cargo, nível salarial, banco, centro de custo e local de trabalho.
66. Permitir inserir textos e mensagens em todos os recibos de pagamento ou apenas no recibo de
pagamento para determinados funcionários.
67. Possuir rotina para gerar empenhamento automático para a contabilidade conforme as
configurações realizadas, evitando trabalhos de digitação manual para empenhamento e a
exportação/importação de arquivos.
68. Possuir rotina de emissão da planilha contábil com os valores da folha de pagamento e dos
respectivos encargos patronais.
69. Permitir emissão da GPS (Guia de Recolhimento da Previdência Social) e Guia para Recolhimento
de Outras Previdências (RPPS), bem como relatórios auxiliares que detalhem por funcionário o valor
recolhido e o valor patronal.
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70. Possuir rotina para cadastro de pensões alimentícias, indicando no mínimo: funcionário
instituidor, dependente da pensão, data de início, data final, dados bancários do beneficiário, e detalhes
para desconto em folha de pagamento, devendo o desconto ocorrer de forma automática na folha de
pagamento do funcionário, cessando automaticamente na data final.
71. Permitir o cálculo de desconto de pensão alimentícia para vários dependentes de um mesmo
funcionário.
72.

Possuir rotina para consulta de pagamento de pensão alimentícia.

73.

Possuir rotina para cadastro e emissão de autorização de diárias de viagem para funcionários.

74. Controlar cálculo do INSS e do IR dos funcionários que acumulam dois cargos permitidos em Lei,
para o correto enquadramento na faixa de cálculo e no teto previdenciário.
75. Possuir rotina para informar os valores descontados de IR e base de cálculo de IR, bem como os
valores descontados de previdência e base de cálculo de previdência já descontados e apurados em
outras empresas para compor o cálculo da folha de pagamento, visando o correto enquadramento nas
faixas de desconto dos impostos.
76.

Possuir relatório para emissão dos salários de contribuição para o INSS.

77. Permitir configuração para calcular automaticamente a diferença entre um cargo comissionado e
um cargo efetivo quando um funcionário efetivo assume a vaga.
78. Permitir configurar e calcular médias para férias, 13º salário e licença prêmio, e que estas médias
possam ser calculadas por no mínimo: referência, valor e valor reajustado considerando uma tabela
específica.
79. Permitir configurar o cálculo do desconto do DSR (Descanso Semanal Remunerado) na ocorrência
de afastamentos em virtude de faltas.
80. Possuir rotina que permita calcular o valor disponível da margem consignável, devendo descontar
os empréstimos já existentes e configurar quais outras verbas devem deduzir do valor disponível,
podendo ser calculado pelo valor líquido ou bruto da folha de pagamento, ou ainda considerando
algumas verbas específicas por meio de uma base de cálculo.
81. Permitir controlar a emissão das margens consignadas por um serviço no portal por banco de
forma que o funcionário consiga realizar a emissão para outro banco somente depois de determinado
período ou mediante liberação manual do funcionário do departamento de recursos humanos.
82. Possuir rotina para calcular a provisão de férias, 13º salário e licença prêmio, permitindo ainda
disponibilizar os valores provisionados automaticamente para contabilidade por meio da contabilização.
83. Permitir integrar automaticamente as baixas de provisão com a contabilidade juntamente com o
empenhamento automático da respectiva folha.
84. Possuir registro detalhado do cálculo realizado de cada verba de provento e descontos que
compõe o cálculo de provisão, detalhando a fórmula da verba, e os valores retornados pelo processo.
85. Permitir configurar para que ao empenhar a rescisão seja possível automaticamente gerar estorno
ou ajustes de saldos de provisão do funcionário.
86. Possuir relatório que apresente os saldos de provisão por funcionário por tipo (férias, 13º salário e
licença prêmio), permitindo o detalhamento dos proventos/descontos provisionados e baixados, bem
como eventuais ajustes e estornos realizados.
87.

Permitir importar as diárias do módulo de contabilidade, sem necessidade de geração de arquivo
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texto de exportação/importação, visando lançamento em folha de pagamento e geração para DIRF.
88. Permitir configurar para que o responsável pelo centro de custo receba via e-mail uma notificação
informando que foi cálculo de férias para o funcionário subordinado.
89.

Possuir relatório com as informações de quais funcionários possuem dois contratos.

90. Possuir rotina que permita importação de proventos/descontos variáveis, conforme layout próprio
da contratada.
91. Possuir rotina que permita importação de proventos/descontos fixos, conforme layout próprio da
contratada.
92. Permitir configurar restrição de acesso (login) de usuários que são funcionários durante o seu
período de férias, após sua rescisão, durante seus afastamentos ou conforme o seu horário de trabalho,
impossibilitando automaticamente o acesso dele ao sistema.
93. Possuir relatório dos funcionários cedidos e recebidos, que apresente no mínimo: seu período de
cessão, local de cessão e número do ato legal.
94. Possuir rotina que permita relacionar ao funcionário uma determinada função gratificada,
permitindo indicar uma referência ou percentual e período de recebimento, devendo ainda calcular o
valor automaticamente em folha de pagamento.
95. Possuir rotina que permita cadastrar funcionários recebidos por disposição que não possuem
contrato com a entidade, gerando também as informações para o portal da transparência.
96. Possuir rotina para gerar cálculo de vale-alimentação para os funcionários, conforme configuração
e relacionamento dos funcionários com direito.
97. Possuir rotina que permita exportar em arquivo texto o recibo de pagamento dos funcionários
para impressão em gráfica.
98. Permitir alterar o código de funcionário (matrícula) para qualquer outro código ainda não
existente na entidade.
99. Permitir configurar para que seja gerada solicitação de acesso automaticamente ao funcionário
para o portal de serviços (onde terá a acesso à sua folha de pagamento, relatório de férias, dentre
outros) quando realizar seu cadastro como funcionário.
100. Permitir configurar para relacionar automaticamente uma função gratificada, para determinados
cargos, quando realizado o cadastro do contrato do funcionário.
101. Permitir configurar para relacionar automaticamente o nível salarial inicial quando realizado o
cadastro do contrato do funcionário.
102. Permitir configurar para que no lançamento de proventos e descontos variáveis gere alerta
informando se o funcionário que está sendo realizado o lançamento possui cargo comissionado.
103. Permitir configurar para que no lançamento de proventos e descontos variáveis gere alerta se o
funcionário que está sendo realizado o lançamento possui função gratificada.
104. Possuir rotina que permita controlar a apresentação de documentos de dependentes para direito
ao recebimento de salário família, controlando e cessando o pagamento conforme a validade indicada.
105. Permitir gerar as informações de admissão e rescisão de celetistas necessárias ao CAGED para
importação no software do Ministério do Trabalho.
106. Permitir gerar arquivos para crédito em conta corrente da rede bancária, emitindo ainda relatório
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com relação dos créditos contendo matrícula, nome, conta corrente e valor a ser creditado.
107. Possuir rotina para gerar as informações e exportar o arquivo para RAIS.
108. Possuir rotina para gerar as informações e exportar o arquivo para DIRF.
109. Permitir a emissão do comprovante de rendimentos do funcionário para declaração de imposto de
renda.
110. Permitir a inclusão de autônomos no arquivo da SEFIP/GFIP de forma automática, buscando os
dados necessários diretamente dos empenhamentos realizados no sistema de contabilidade.
111. Possuir rotina para gerar o arquivo para SEFIP/GFIP.
112. Possuir rotina para gerar o arquivo para GRRF.
113. Permitir a geração de arquivos para o tribunal de contas do estado.
114. Possuir rotina para exportar os arquivos (ativos, aposentados e pensionistas) de avaliação atuarial
no padrão nacional CADPREV da Secretaria da Previdência.
115. Possuir rotina de importação e análise do arquivo SISOBI, indicando se algum funcionário que
esteja ativo no sistema consta no arquivo de óbitos.
116. Possuir rotina para gerar o arquivo MANAD.
117. Possuir rotinas para configuração e exportação do SIOPE, devendo ainda possuir um relatório que
auxilie na conferência das informações.
118. Possuir rotina para exportar e importar arquivos da consulta em lote de qualificação cadastral do
eSocial.
119. Possuir rotina de consistência de base de dados visando identificar problemas ou faltas de
informações exigidas no eSocial, sendo que juntamente com as inconsistências apontadas deve ser
descrito uma sugestão de correção.
120. Possuir rotinas que permitam gerar, assinar, enviar e recepcionar retorno de eventos para a
produção do eSocial quando o mesmo entrar em vigor.
121. Possuir rotinas que permitam gerar, assinar, enviar e recepcionar retorno de eventos para a
produção restrita do eSocial, de forma totalmente independente da Produção.
122. Possuir rotinas que permitam gerar, assinar, enviar e recepcionar retorno de eventos do eSocial
em base de dados única e sistema único, dispensando qualquer tipo de integrador ou sistema
terceiro/externo para realizar qualquer etapa do processo.
123. Permitir relacionar certificados digitais em arquivo (A1) no repositório do sistema, assinando e
enviando eventos do eSocial através de qualquer computador por usuário autorizado.
124. Possuir processo automático que verifique e processe os retornos dos lotes dos eventos enviados
ao eSocial, dispensando a necessidade de o usuário efetuar requisições manualmente.
125. Possuir indicadores gráficos que permitam verificar a evolução da folha de pagamento nos últimos
anos e nos últimos meses, exibindo total bruto, total de descontos e total líquido;
126. Possuir indicadores gráficos que permitam verificar os gastos com horas extras, gratificações,
insalubridade, etc. por secretaria, configurando quais verbas irão compor os indicadores do gráfico.
127. Possuir indicadores gráficos que permitam verificar a evolução dos gastos com horas extras,
gratificações, insalubridade, etc. por mês e por ano, configurando quais verbas irão compor os
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indicadores do gráfico.
128. Possuir indicadores gráficos que permitam identificar o perfil do quadro de funcionários, contendo
percentual de funcionários por: centro de custo, grau de instrução, sexo, cargo, classificação funcional,
regime, estado civil, faixa etária e faixa salarial bruta.
14.6. MÓDULO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO SERVIDOR
1. Possuir cadastro de atestados médicos com informações mínimas de: profissional de saúde
emitente, múltiplos CIDs relacionados, motivo do atestado, data início e final, hora início e final, data de
apresentação/entrega, número do protocolo, situação, permitindo ainda incluir anexos.
2. Possuir relatório de comprovante de entrega de atestado médico, permitindo ainda configurar se
deve ser impresso automaticamente após o cadastro do atestado médico.
3. Permitir configurar se a data de apresentação/entrega e número do protocolo do atestado médico
serão gerados automaticamente ou devem ser informados manualmente.
4. Permitir configurar se deve ser realizado o cadastro de afastamento a partir do cadastro de
atestado médico, abrindo automaticamente a rotina de afastamentos da folha de pagamento para
confirmar as informações.
5. Permitir configurar por motivo de atestado restrições de lançamento para determinados regimes de
trabalho e cargos, impedindo o cadastro do atestado caso o funcionário selecionado se enquadre nas
restrições.
6. Permitir configurar por motivo de atestado se o campo para informar o dependente estará não
habilitado, habilitado obrigatório ou habilitado opcional.
7. Possuir cadastro de juntas médicas por data de vigência com identificação dos profissionais de
saúde que a compõem.
8.

Possuir cadastro de laudo médico e parecer de junta médica relacionados a atestados médicos.

9. Possuir relatório de atestados médicos, permitindo filtrar por período, funcionário, cargo, regime,
motivo, médico, regime, local de trabalho, centro de custo e CID.
10. Possuir rotina para agendamento de consultas e exames médicos para determinados profissionais
ou unidades de saúde, montando agenda, indicando os horários disponíveis para atendimento e
cadastro de restrição temporária de agenda em virtude de férias ou outros compromissos do
profissional/unidade.
11. Possuir relatório de comprovante de agendamento de consultas ou exames médicos, indicando pelo
menos os dados do profissional de saúde, unidade, nome do funcionário, data e hora do agendamento.
12. Possuir rotina para cadastro da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) contendo no
mínimo período de vigência, membros e suas funções, com a possibilidade de relacionar as atas
emitidas pela respectiva comissão.
13. Possuir rotina que permita registrar o plano de trabalho da CIPA, contendo para cada atividade as
ações, objetivos, local de realização, estratégia de ação, data início e final e os membros responsáveis
pela execução.
14. Possuir rotina para registro de inspeções de segurança, permitindo indicar data, horário,
responsável pela inspeção, e permitindo ainda cadastrar os detalhes da inspeção por meio de um
formulário personalizado.
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15. Possuir rotina para construir formulários personalizados de inspeção de segurança, permitindo a
impressão do formulário em branco para preenchimento manual, e também com opção para
preenchimento conforme os dados já registrados no sistema.
16. Possuir rotina para cadastro e controle das reuniões da CIPA, indicando o tipo de reunião (ordinária
ou extraordinária) data, hora, local e participantes gerados automaticamente conforme a comissão
selecionada, devendo permitir ainda adiar a reunião registrando justificativa e nova data, registro da ata
da reunião e lançamento das presenças dos participantes.
17. Possuir relatório para emissão do calendário anual de reuniões da CIPA.
18. Possuir rotina para cadastro de eventos da SIPAT, permitindo registrar a equipe organizadora,
atividades previstas, local, data, horário e custos envolvidos, possuindo ainda relatório para emissão da
programação da SIPAT.
19. Possuir rotinas para cadastro e controle do processo eleitoral da CIPA, permitindo cadastro da
comissão eleitoral, registro de interessados em se candidatar a membro da CIPA e registros de votação
nos candidatos, com controle do percentual de participação e resultado da votação.
20. Possuir rotina para cadastro do Exame Toxicológico realizado por funcionários, com dados do
exame como laboratório, número, data e profissional de saúde.
21. Possuir rotina para cadastro dos grupos homogêneos de exposição, permitindo criar os grupos a
partir de locais de trabalho, cargo e função, não sendo necessária a identificação individual por
funcionário do grupo ao qual está exposto.
22. Possuir rotina de consulta de funcionários por grupos homogêneos de exposição, permitindo
verificar para cada funcionário qual grupo está exposto, bem como, sendo possível identificar quais
funcionários ainda não possuem grupo.
23. Possuir rotina para cadastro de ordens de serviço específicas ou por grupo homogêneo de
exposição, permitindo identificar na ordem de serviço os fatores de risco, EPIs obrigatórios,
treinamentos necessários, medidas preventivas, normas internas e procedimentos em caso de acidente
de trabalho.
24. Permitir a emissão e controle das emissões de ordens de serviço específicas para funcionários ou
por grupo homogêneo de exposição.
25. Possuir rotina para cadastro de Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo (EPI e EPC),
contendo no mínimo: dias de validade, dias para revisão e certificado de aprovação.
26. Possuir rotina para lançamento de entregas e baixas de EPI e EPC para funcionários, permitindo
ainda emissão de termo de responsabilidade de EPI e EPC conforme a entrega.
27. Permitir configurar para que as entregas de EPI e EPC serão integradas com estoque do
almoxarifado, efetuando automaticamente a baixa do estoque conforme o cadastro da entrega.
28. Possuir rotina para cadastro dos responsáveis pelos registros ambientais e monitoração biológica,
com dados do cadastro único, tipo de responsabilidade e período de vigência.
29. Possuir rotina para cadastro do LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho), com
período de vigência, registrando detalhadamente as condições ambientes de trabalho de cada grupo
homogêneo de exposição configurado, com seus respectivos riscos, possíveis danos à saúde, meios de
propagação, medidas de controle, tempo de exposição, fontes geradoras, indicando se é aplicável EPI e
quais EPIs seriam.
30. Possuir rotina para cadastro do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), com período
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de vigência, registrando detalhadamente os reconhecimentos dos riscos de cada grupo homogêneo de
exposição configurado, com seus respectivos riscos, possíveis danos à saúde, meios de propagação,
medidas de controle, tempo de exposição, fontes geradoras, indicando se é aplicável EPI e quais EPIs
seriam.
31. Possuir relatório de necessidade de entregas de EPI baseado no PPRA, com opções de emissão por
grupo homogêneo de exposição e por funcionário, a indicação dos EPIs necessários e com opção para
emissão com as entregas já efetuadas.
32. Possuir rotina para cadastro do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), com
período de vigência, detalhes sobre o programa (com no mínimo objetivos, responsabilidades,
procedimentos para exames médicos ocupacionais, registro e arquivo de informações, primeiros
socorros e campanhas de saúde), registrando detalhadamente por grupo homogêneo de exposição os
exames médicos previstos para admissão, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho,
monitoração pontual e demissão.
33. Permitir cadastro de PCMSO específico por funcionário, com período de vigência registrando
detalhadamente os exames médicos previstos para admissão, periódico, mudança de função, retorno ao
trabalho, monitoração pontual e demissão.
34. Possuir rotina para cadastro do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) relacionando os exames
realizados/apresentados com o seu respectivo resultado, data de realização e data de validade,
permitindo ainda a emissão do ASO já preenchido com os dados do sistema ou em branco para
preenchimento manual.
35. Permitir cadastrar junto ao Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) um questionário médico/social
com respostas Sim e Não, e observações, podendo o questionário ser impresso juntamente com a
emissão do ASO.
36. Possuir relatório com as informações sobre os vencimentos do Atestado de Saúde Ocupacional
(ASO), permitindo filtrar por período de vencimento.
37. Possuir rotina para cadastro da CAT (Comunicação Acidente de Trabalho), incluindo detalhes do
acidente como no mínimo: agente causador, partes atingidas, situação geradora, depoimento do
acidentado e dados de testemunhas, permitindo ainda registrar eventuais despesas e reembolsos pagos
ao funcionário acidentado.
38. Possuir serviço no portal que permita o cadastro da CAT pelo próprio funcionário.
39. Permitir emissão da CAT conforme layout padronizado no INSS.
40. Permitir a emissão do PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) conforme as informações já
cadastradas para o respectivo funcionário (cargos, locais de trabalho, ASO, CAT, etc.) e riscos indicados
no LTCAT.
41. Possuir rotina para cadastro de restrição médica de funcionários, informando o tipo de restrição
(por exemplo: readequação e reabilitação), período, profissional de saúde, múltiplos CIDs, e registro de
acompanhamentos com data.
42. Permitir configurar envio de e-mail automático ao responsável pelo departamento de recursos
humanos quando uma determinada restrição médica estiver próxima ao seu prazo final.
43. Possuir rotina para cadastro de visitas técnicas realizadas pelos profissionais do departamento de
segurança e medicina do trabalho, indicando pelo menos o tipo de visita, responsável e detalhes.
44. Possuir rotina para cadastro e controle os extintores, relacionando no mínimo o responsável,
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fornecedor, localização, data de instalação e data de validade.
45. Possuir rotina de solicitações médicas, permitindo aos profissionais de saúde o registro de
solicitações diversas aos funcionários (como por exemplo, encaminhamento para especialistas,
prescrição de medicamentos, solicitação de exames complementares, etc.), permitindo ainda a emissão
da respectiva solicitação.
46. Permitir a emissão de prontuário em segurança e medicina do trabalho do funcionário, permitido
emitir em um mesmo relatório no mínimo informações sobre: atestados médicos, acidentes de
trabalho, EPI/EPC entregues, atestados de saúde ocupacional, laudos médicos, pareceres de junta
médica, restrições médicas e solicitações médicas.
47. Possuir rotina para cadastro de planos de saúde, permitindo indicar o número ANS do plano, e as
verbas para descontos de mensalidades e despesas extraordinárias em folha de pagamento.
48. Permitir relacionar funcionários aos planos de saúde, permitindo indicar no mínimo: data de
adesão, número do contrato (carteirinha), valor da mensalidade do titular, dependentes, data início e
final de cada dependente, valor da mensalidade de cada dependente, número do contrato (carteirinha)
de cada dependente, bem como, as despesas extraordinárias (consultas, exames médicos, etc.) e
devoluções separadamente por titular e dependente.
49. Gerar de forma automática as informações dos planos de saúde, como mensalidades e despesas
mensais, separadamente entre titulares e dependentes na geração das informações da DIRF e na
emissão do comprovante de rendimentos.
50. Permitir calcular um valor patronal do plano de saúde da mensalidade do titular conforme a faixa
salarial do funcionário, de forma que a entidade seja responsável pelo pagamento de um percentual do
plano de saúde do titular.
51. Permitir identificar separadamente as informações dos valores patronais dos planos de saúde nos
relatórios de resumo mensal da folha de pagamento e no processo de empenhamento automático para
contabilidade.
52. Possuir relatório detalhado das mensalidades e despesas dos planos de saúde, podendo ser emitido
por funcionário com quebra por período, apresentando mensalmente os valores de mensalidade de
titulares e dependentes, bem como todas as despesas e devoluções relacionadas.
53. Possuir indicadores gráficos que apresentem os motivos de atestado com maior quantidade total de
dias.
54. Possuir indicadores gráficos que apresentem as doenças (conforme CID) que mais geram dias
atestados.
14.7. MÓDULO DE PONTO ELETRÔNICO
1.

Permitir importar marcações de ponto via arquivo texto no padrão AFD do Ministério do
Trabalho/INMETRO.

2. Permitir realizar configuração do horário noturno padrão (com exceção por regime), minutos de
tolerância para considerar como falta na entrada e saída (com exceção por regime), minutos de
tolerância diária para desconto de faltas (com exceção por regime), minutos mínimos para considerar
como horas extras na entrada e saída (com exceção por regime), minutos mínimos diários para
considerar como hora extra (com exceção por regime) e quantidade de minutos para desconsiderar
registros de ponto duplicados.
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3. Possuir cadastro de feriados e pontos facultativos, identificando de forma diferenciada nos
lançamentos de ponto.
4. Possuir rotina de controle de banco de horas dos funcionários, permitindo lançamentos manuais
de valores positivos (banco de horas), negativos (folgas/faltas), bem como baixas para folha de
pagamento (pagamentos e descontos), permitindo ainda relacionar anexos ao respectivo lançamento.
5. Permitir configurar e controlar tipos de bancos de horas distintos, permitindo o controle dos saldos
de cada tipo de banco de horas de forma separada.
6. Permitir configuração para estorno automático de saldo positivo de banco de horas, permitindo
indicar tipo, regime e dias de validade, realizando automaticamente o estorno conforme configurado.
7.

Possuir relatório de banco de horas por funcionário com totalizador por tipo de banco.

8. Possuir rotina de controle de banco de dias dos funcionários, permitindo lançamentos manuais de
valores positivos (banco de dias), negativos (folgas/faltas), permitindo ainda relacionar anexos ao
respectivo lançamento.
9. Permitir configurar e controlar tipos de bancos de dias distintos, permitindo o controle dos saldos
de cada tipo de banco de dias de forma separada.
10. Permitir configurar se as horas extras realizadas devem ser restringidas, dispondo de rotina de
autorização de realização de horas extras e banco de horas, efetuando o lançamento de ponto
conforme configuração e considerando se existe autorização lançada.
11. Permitir criar escalas de sobreaviso e permitir relacionar funcionários a determinadas escalas e
dias da semana, de forma que no processamento do ponto sejam calculadas as horas mensais de
sobreaviso que o funcionário terá direito a receber, devendo dispor de configuração se as horas
efetivamente trabalhadas dentro da escala de sobreaviso deduzem ou não do sobreaviso calculado.
12. Permitir configurar um motivo de lançamento de ponto para gerar no espelho de ponto um
registro nos respectivos dias com batidas ímpares.
13. Permitir configurar um motivo de lançamento de ponto para gerar no espelho de ponto indicando
o total de horas trabalhadas esperadas no respectivo dia.
14. Permitir registrar aos funcionários períodos de hora atividade para abono automático durante o
processamento do ponto, indicando data início e fim, quantidade de horas e dias da semana.
15. Possuir relatório de hora atividade por funcionário, permitindo verificar a quantidade de horas e os
dias em que possui hora atividade prevista em determinado período de tempo.
16. Permitir realizar configuração por motivo de lançamento de ponto para gerar lançamentos em
folha de pagamento, como horas extras, faltas, adicional noturno, sobreaviso e banco de horas
(positivo e negativo).
17. Possuir rotina para processamento dos lançamentos de ponto, de forma que os registros de ponto
e demais configurações realizadas sejam verificadas e as ocorrências sejam apuradas, dispondo na tela
de geração de filtros por data inicial e final do período de apuração, por funcionário, por regime, por
centro de custo, por local de trabalho, por cargo e por lote.
18. Realizar abono automático, durante o processamento do ponto, de informações já cadastradas em
outros módulos como férias, afastamentos, licenças prêmio em gozo, licença maternidade, atestados,
feriados, pontos facultativos, folgas lançadas no banco de horas e banco de dias, mediante a
configuração de motivos de lançamento de ponto.
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19. Permitir realizar configuração se o horário de trabalho do funcionário permite compensação diária
automática, ou seja, apesar do funcionário possuir horário fixo de trabalho esperado é permitido que o
mesmo realize compensações no próprio dia, devendo o sistema controlar automaticamente esta
compensação.
20. Permitir cadastro e configuração de vários tipos de horários para serem relacionados aos
funcionários, devendo dispor no mínimo de horários: semanais (indicando hora de início e final para
cada turno nos dias da semana), turno (permitindo indicar hora de início, quantidade de horas
trabalhadas e horas de folga) e livre (permitindo indicar a quantidade de horas de trabalho esperada
por dia da semana).
21. Permitir relacionar aos funcionários o horário de trabalho esperado em determinado período,
indicando data inicial e final do relacionamento.
22. Permitir ativar serviço no portal para registros de ponto manuais mediante login, permitindo
relacionar os funcionários autorizados a utilizar este tipo de registro, bem como deve permitir restringir
o registro de ponto por configuração de IP.
23. Permitir ativar serviço no portal para registros de ponto com a utilização de leitor biométrico,
permitindo relacionar os funcionários autorizados a utilizar este tipo de registro, bem como deve
permitir restringir o registro de ponto por configuração de IP.
24. Possuir consulta dos registros de ponto efetuados via portal de forma manual mediante login e por
leitura biométrica.
25. Possuir consulta dos registros de ponto importados e permitir a realização da manutenção destes
registros, porém sem possibilitar a exclusão da marcação originalmente importada. Ao realizar a
alteração de um registro de ponto importado, este deve ser marcado como alterado e deve manter a
informação original registrada separadamente.
26. Possuir relatório para controle dos lançamentos de ponto apurados em determinado período.
27. Possuir relatório em formato gráfico para controle dos lançamentos de ponto apurados em
determinado período, permitindo ainda a comparação com outros períodos.
28. Possuir rotina que permita fechar o processamento de ponto de um determinado funcionário, de
um determinado dia ou de um determinado dia de um funcionário, evitando que o processo de
atualização de lançamentos de ponto altere qualquer registro já fechado, impedindo também que
novos registros de ponto sejam importados.
29. Possuir rotina para ajustes e conferências do ponto permitindo acessar o dia para inserir a
marcação faltante, desconsiderar uma marcação equivocada, efetuar lançamentos de abono e ao
confirmar possibilitar processar novamente o dia.
30. Permitir emitir o espelho de ponto do funcionário, contendo os registros de ponto esperados e
efetuados, bem como o detalhamento de todos os lançamentos de ponto apurados em cada dia,
devendo ainda identificar os registros de ponto que foram ajustados ou inseridos pelo empregador.
31. Permitir enviar e-mail com os registros esperados e efetuados do ponto para os funcionários.
32. Possuir indicador gráfico de absenteísmo nos últimos 12 meses, permitindo configurar os motivos
de lançamento de ponto que devem compor o índice.
33. Possuir indicadores gráficos que permitam verificar os lançamentos de ponto apurados por motivo
no período atual.
34. Possuir indicadores gráficos que permitam acompanhar o saldo de banco de horas negativo e
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positivo nos últimos 12 meses.
35. Possuir indicadores gráficos que permitam acompanhar a quantidade de funcionários com faltas
nos últimos 12 meses.
14.8. MÓDULOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES
1 Possuir no cadastro de materiais, contendo um campo para a descrição sucinta e detalhada sem
limitação de caracteres, possibilitando organizar os materiais informando a que grupo, classe ou
subclasse o material pertence, bem como relacionar uma ou mais unidades de medida.
2 Possibilitar a identificação de materiais/produtos conforme especificações de classificação,
exemplo: Consumo / Permanente / Serviços / Obras, de Categoria, exemplo: Perecível / Não perecível /
Estocável / Combustível.
3 Possibilitar que o usuário possa configurar no cadastro de produtos campos cadastrais de sua
escolha desde campos numéricos, textos ou listagem pré-definida.
4

Possibilitar o relacionamento do produto com marcas pré aprovadas.

5 Possibilitar o relacionamento do produto com seu CATMAT (Catálogo de Materiais do Governo
Federal).
6

Permitir anexar imagens de referência para os produtos.

7 Permitir a desabilitação de cadastros de produtos obsoletos, de forma a evitar seu uso indevido,
porém mantendo todo seu histórico de movimentações.
8 Possibilitar relacionamento com produtos e elementos de despesas, impedindo que determinado
produto seja comprado com elemento errado ou não relacionado.
9 Possibilitar através da consulta do material, pesquisar o histórico completo de aquisições, podendo
consultar dados como as ordens de compras, fornecedor e valor unitário.
10 Possuir rotina de solicitação de cadastro de produto, disparando a notificação via sistema e/ou por
e-mail automaticamente ao setor responsável, após a aprovação o sistema deverá enviar notificação ao
solicitante que o produto foi cadastrado e o código utilizado, em caso de reprovação deverá ser enviado
notificação para o solicitante com o motivo da rejeição do cadastro do produto.
11 Permitir o cadastramento de comissões de licitação: permanente, especial, pregoeiros, leiloeiros e
cadastro de fornecedor, informando a portarias ou decreto que as designaram, permitindo informar
também os seus membros, atribuições designadas e natureza do cargo.
12 Registrar os processos licitatórios, identificando número e ano do processo, objeto, modalidades de
licitação e data do processo, bem como dados de requisições de compra, planilhas de preços,
procurando, assim, cumprir com o ordenamento determinado no parágrafo único do artigo 4.º da Lei de
Licitações e Contratos, que impõe a obrigatoriedade na formalização dos atos administrativos. No caso
de dispensa e inexigibilidade possuir relacionamento com o inciso da lei correspondente com o
fundamento legal.
13 Sugerir o número da licitação sequencial por modalidade ou sequencial anual.
14 Permitir a digitação do processo licitatório sem modalidade no sistema podendo escolher a
modalidade posteriormente após emissão do parecer jurídico.
15 Disponibilizar ao usuário o gerenciamento dos processos através de fluxograma (conhecidos como
Workflow), onde todas as decisões deverão estar de acordo com as exigências legais. Nesse fluxo deverá
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ser possível iniciar, julgar e concluir qualquer tipo de processo licitatório ou dispensável, sem a
necessidade de abertura de novos módulos dentro do mesmo sistema. Deve acompanhar em tempo
real o andamento do processo, habilitando a próxima etapa após a conclusão da etapa anterior. Essa
liberação de etapas deverá ser de fácil visualização, utilização e localização por parte do usuário dentro
do sistema. A visualização deverá ser identificada por cores específicas para cada etapa do processo. O
Workflow poderá apresentar as possíveis decisões, mostrando o caminho a ser seguido de acordo com a
escolha realizada. Em cada fase do Workflow deverá constar um tópico de ajuda, para auxílio e
orientação no caso de dúvidas do seu utilizador. Bem como disponibilizar para acompanhamento.
16 Possibilitar o anexo de documentos ao cadastro da minuta do edital. Ex. Cópia de documentos
obrigatórios, projeto básico, contratos, ao menos nas extensões: png, bmp, jpg, gif, doc, docx, txt, ppt,
pptx, xls, xlsx, pdf, zip, rar.
17 Possibilitar a visualização de todos os documentos e anexos da minuta em um único lugar, agrupados
por classificação.
18 De acordo com as etapas do processo de licitação, possibilitar a emissão de documentos como
editais, atas de sessões de licitação, aviso de licitação, termo de homologação e adjudicação, parecer
contábil, jurídico e relatório de propostas e/ou lances. Bem como armazenar esses documentos em
banco de dados, possibilitando também o envio de documentos adicionais em substituição ao original
emitido.
19 Permitir o registro do parecer contábil, no processo de licitação, bem como sua impressão.
20 Permitir o registro do parecer jurídico e/ou técnico, no processo de licitação, conforme Art. 38.
Inciso – VI, da Lei 8.666/1993, bem como sua impressão.
21 Registrar a interposição de recurso ou impugnação do processo de licitação, bem como o seu
julgamento, com texto referente ao parecer da comissão e/ou jurídico.
22 Registrar anulação e/ou revogação do processo de licitação, possibilitando o registro total ou parcial
pela quantidade ou valor.
23 Possuir rotina para classificação das propostas do pregão presencial conforme critérios de
classificação determinados pela Lei Federal no 10.520/2002.
24 Para as Licitações na modalidade de Pregão Presencial possibilitar a visualização dos lances na tela,
de forma prática e ágil, permitir efetuar lances por lote ou item, com opção de desistência/declínio do
lance. Permitir que o pregoeiro estipule o valor do lance mínimo durante o cadastro dos itens do pregão
ou durante a rodada de lances. Bem como possibilitar que o pregoeiro estipule tempo limite para cada
rodada de lance por meio de cronometro.
25 Possuir rotina de negociação do preço, com o fornecedor vencedor após cada rodada de lances.
26 Possibilitar o julgamento das propostas em relação a microempresa, empresa de pequeno porte e
empresa de médio porte de acordo com os critérios da Lei Complementar 123/2006.
27 Possuir rotina que possibilite cadastrar os documentos dos fornecedores participantes da licitação.
28 Possuir rotina para o cadastro das propostas dos participantes, com indicação de valor unitário,
valor total. Bem como permitir consultar por fornecedor os quadros comparativos de preços,
identificando os vencedores.
29 Possibilitar o cadastro da desclassificação do participante, indicando a data e o motivo da
desclassificação.
30 Possibilitar o cadastro da inabilitação do participante, indicando a data e o motivo da inabilitação. E,
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nos casos de pregão presencial, caso o vencedor do item seja inabilitado permitir que o pregoeiro já
identifique o remanescente e, possibilite selecioná-lo para negociação e indicação de novo vencedor.
31 Possibilitar na consulta do processo visualizar dados do processo, como lances (nos casos de pregão
presencial), requisição(ões) ao compras, vencedor(es), propostas, itens do processo, participantes,
dotações utilizadas, ordens de compras emitidas e, dados sobre a homologação e adjudicação do
processo.
32 Permitir o gerenciamento de processos de licitações “multientidade”. Onde a Licitação ocorre por
uma entidade principal, onde será realizado todo o gerenciamento, desde o seu cadastro até contrato e
ordens de compra. E, exista a indicação das entidades participantes, onde caberia somente a emissão da
ordem de compra.
33 Possuir fluxo diferenciado para licitações de publicidade possibilitando o cadastro das sessões de
abertura de envelopes não identificados e cadastro e julgamento das propostas técnicas, de acordo com
a Lei 12.232/10.
34 Possibilitar cadastrar no sistema a pontuação e índices para os itens das licitações com julgamento
por preço e técnica, possibilitando a classificação automática do vencedor de acordo com a pontuação
efetuada na soma dos critérios de pontuação.
35 Permitir relacionar a comissão de licitação ao processo de licitação, bem como selecionar os
membros da comissão que irão realizar o julgamento da licitação.
36 Possibilitar o cadastro das publicações das licitações, com indicação da data da publicação e o
veículo de publicação.
37 Permitir realizar a indicação do recurso orçamentário a ser utilizado no processo de licitação, bem
como sua respectiva reserva orçamentária. Assim como a cada compra efetuada deverá ser liberado o
valor da reserva de acordo com a compra realizada.
38 Nos casos de licitações de Registro de Preço, permitir o cadastro dos registros referente a ata de
registro de preço, bem como controlar os respectivos registros e, possibilitar a alteração de
quantidades, preço e fornecedores, quando necessário.
39 Permitir a integração com o sistema de contabilidade, onde deverá gerar lançamentos referente a
reserva de dotação orçamentária no sistema de gestão orçamentária, bloqueando o valor da despesa
previsto no processo licitatório ou compra dispensável. Deve também efetuar o desbloqueio automático
dos valores reservados e não utilizados após a finalização do processo ou da compra.
40 Permitir realizar duplicidade/cópia de processos de licitação já realizados pela entidade, de forma a
evitar a realizar o cadastro novamente de dados de processos similares.
41 Possibilitar nos processos que possuem a característica de credenciamento/chamamento a
definição de cotas, em licitações do tipo inexigibilidade ou dispensa de licitação.
42 Possuir disponibilidade de publicação de dados e documentos do processo de licitação com o portal
de serviços, podendo escolher o que deseja ser disponibilizado: Itens, Certidões, Documentos Exigidos,
Quadro Comparativo Preços, Vencedores, Contratos, Ordem de Compra, Edital, Anexos, Pareceres,
impugnação, Ata de Abertura de Envelope de Documento, Ata de Abertura Envelope de Proposta, Ata
do Pregão, Ata de Registro de Preço, Termo de Homologação, Termo de Adjudicação e contratos.
43 Possibilitar a realização de pesquisa preço/planilha de preço para estimativa de valores para novas
aquisições.
44 A partir da pesquisa de preço/planilha de preço, tendo como critério de escolha para base o preço
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médio, maior preço ou menor preço cotado para o item na coleta de preços, permitir gerar um processo
administrativo ou permitir a emissão de ordem de compra, com base no menor preço cotado.
45 Possuir rotina para cotação de planilhas de preços on-line, possibilitando os fornecedores digitarem
os preços praticados, permitindo fazer o cálculo dos preços médios, mínimos e máximos
automaticamente, possibilitando importação desta planilha nos processos licitatórios a fins do cálculo
da cotação máxima dos itens a serem licitados.
46 Possuir integração com o processo digital criando automaticamente um processo a partir da
digitação de uma requisição e/ou solicitação de compras, podendo acompanhar a movimentação do
processo entre os setores da entidade.
47 Possuir rotina para solicitação de compra dos itens homologados da licitação.
48 Possibilitar o controle das solicitações de compra autorizadas, pendentes e canceladas.
49 Controlar as solicitações de compra por centro de custo, não permitindo que outros usuários
acessem ou cadastrem solicitações não pertencentes ao seu centro de custo.
50 Possuir rotina para avisar através de notificações ou por e-mail sempre que for cadastrada uma
nova solicitação de compras, afins de agilizar o processo de compra.
51 Possuir rotina para cadastro de requisições ao Compras, onde poderá ser realizada uma ordem de
compra ou um processo de licitação para esta requisição, onde poderá informar os itens, bem como
recursos orçamentários.
52 Permitir o cadastro não obrigatório dos recursos orçamentários nas requisições de compras,
permitindo assim que o usuário escolha o recurso posteriormente na emissão da ordem de compra.
53 Possuir rotina para autorização da requisição ao Compras, onde permita realizar a reserva dos
recursos orçamentários da requisição e compras sejam efetuados somente no momento de sua
autorização.
54 Emitir relatório de licitações informando todos os dados do processo, desde a abertura até a
conclusão.
55 Permitir gerar a relação mensal de todas as compras feitas, para envio ao TCU, exigida no inciso VI,
do Art. 1o da Lei 9755/98.
56 Possuir rotina para o cadastro de propostas dos pregões presenciais apenas no valor do lote, sem a
necessidade do preenchimento dos subitens do lote, possibilitando o fornecedor vencedor fazer a
readequação dos valores dos subitens on-line nas suas dependências. Agilizando, com isso, o cadastro
das propostas e início dos lances e posteriormente digitação da readequação pelos usuários.
57 Possibilitar a escolha dos assinantes de todos os documentos emitidos no sistema, possibilitando
escolher os formatos de geração (pdf, html, doc e xls), quantidades de cópias e assinatura eletrônica.
58 Dispor as principais legislações vigentes e atualizadas para eventuais consultas diretamente no
sistema. Ex. 8.666/1993, 10.520/2002, 123/2006, etc.
59 Possibilitar integração através de web servisse com o sistema de gerenciamento de pregões
eletrônicos Compras Públicas, para que seja possível importar os dados (lances, participantes,
documentos e atas), automaticamente através de agendamento não necessitando a digitação e nem
importação manual de arquivos.
60 Permitir exportar os arquivos para a prestação de contas, dos dados referentes a licitações, de
acordo com as regras e sistema vigente.
Página 103 de 230

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 2020

Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul
Praça Dr. Getúlio Vargas, nº 01, Caixa Postal 21 – Fones (047) 3471-2222
CNPJ 83.102.269/0001-06
Cep 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina
www.saofranciscodosul.sc.gov.br

61 Controlar a situação do processo de licitação, se ela está, aberta, anulada (total ou parcial),
cancelada, homologada (parcial ou total), deserta, fracassada, descartada, aguardando julgamento,
concluída, suspensa ou revogada. Abrange as seguintes modalidades: Pregão presencial, Registro de
preços, Concurso, Leilão, Dispensa, Inexigibilidade, Convite, Tomada de Preços e Concorrência Pública.
62 Gerenciar os controles necessários para Registro de Preços, de acordo com art. 15 da Lei8.666/93.
63 Registrar e emitir solicitações ao compras de compra e serviços para o registro de preço, facilitando
assim o controle de entrega das mercadorias licitadas.
64 Criar modelos de edital padrão para o uso do sistema sem ter que criar vários modelos para
licitações diferentes.
14.9. MÓDULO DE INCLUSÃO E CONTROLE DE CONTRATOS
1. Permitir o cadastro dos contratos de licitações, bem como o seu gerenciamento, como publicações,
seus aditivos e reajustes, permitindo também gerenciar o período de vigência dos contratos.
2.

Emitir alerta de término de vigência de contratos.

3. Possibilitar executar a liberação da diferença reservada entre o valor vencido pelo fornecedor e o
valor total estimado, no momento da adjudicação do processo de licitação, disponibilizando assim essa
diferença de saldo para outras compras, não necessitando aguardar comprar todo o processo para que
seja executada essa liberação da diferença.
4. Registrar a rescisão do contrato, informando: motivo, data da rescisão, inciso da Lei 8666/93,
possibilidade de gerar dispensa de licitação, gerar impeditivo para o fornecedor.
5. Possuir identificação dos contratos aditivos do tipo acréscimo, diminuição, equilíbrio, rescisão ou
outros, e ainda, possibilitar a visualização do tipo de alteração (bilateral ou unilateral).
6. Registrar os aditivos ou supressões contratuais, realizando o bloqueio caso ultrapasse os limites de
acréscimos ou supressões permitidas em Lei (§ 1o do Art. 65 da Lei 8.666/1993), deduzidos acréscimos
de atualização monetária (reajustes).
7.

Registrar alteração contratual referente a equilíbrio econômico financeiro.

8. Permitir registrar apostila ao contrato, para o registro da variação do valor contratual referente a
reajuste de preços previstos no contrato, bem como atualizações financeiras, bem como alterações de
dotações orçamentarias, de acordo com a Lei 8.666/93.
9. Controlar o vencimento dos contratos automaticamente, enviado e- mails aos colaboradores do
setor com a relação dos contratos que estão a vencer em determinado período configurável.
10. Permitir a definição no contrato e aditivos de gestor/fiscais para fiscalizar a execução do contrato
na sua íntegra.
11. Possibilitar o cadastro das publicações dos contratos.
12. Emitir relatórios para controle de vencimento dos contratos, autorizações de fornecimento e
termos aditivos de contratos.
13. Permitir registro de fornecedores, com emissão do Certificado de Registro Cadastral, controlando a
sequência do certificado, visualizando os dados cadastrais, o objeto social e permitir a consulta das
documentações.
14. Possibilitar a realização do julgamento do fornecedor, onde deverá validar se o fornecedor está em
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dia com a validade dos documentos obrigatórios definidos no cadastro de documentos, destacando as
irregularidades no momento da emissão.
15. Registrar no cadastro de fornecedores a suspensão/impeditivos do direito de participar de
licitações, controlando a data limite da reabilitação.
16. Controlar a validade dos documentos do fornecedor, com emissão de relatório por fornecedor
contendo a relação dos documentos vencidos e a vencer.
17. Permitir o cadastro e o controle da data de validade das certidões negativas e outros documentos
dos fornecedores.
18. Possuir relatório dos documentos vencidos e a vencer do fornecedor.
19. Possibilitar o cadastro do responsável legal/sócios do fornecedor da empresa/fornecedor.
20. Possibilitar o cadastro de índices contábeis, como: Ativo Circulante, Ativo Não circulante, Ativo
Total, Patrimônio Líquido, Passivo Circulante e Passivo Não Circulante, Índice de Solvência e Capital
Social da empresa/fornecedor.
21. Possuir emissão de atestado de capacidade técnica para o fornecedor, emitindo documento com os
produtos/serviços fornecidos para a entidade.
22. Permitir o controle de validade de documentos do fornecedor durante a emissão de contratos e
ordens de compra.
23. Emitir relatórios gerenciais do fornecedor, mostrando registros referentes a ordens de compra,
licitações, contratos no exercício, consolidado e por processo.
24. Permitir a emissão da ordem de compra ou serviços, ordinária, global ou estimativa, seja por meio
de processo de licitação ou dispensável.
25. Ao emitir a ordem de compra, possibilitar informar dados referente a data de emissão e
vencimento, fornecedor, finalidade, recurso orçamentário, para que essas informações sejam utilizadas
na geração dos empenhos com suas parcelas.
26. Possibilitar o parcelamento de uma ordem de compra global e/ou estimativa, possibilitando
empenhamento das parcelas através de subempenhos.
27. Possibilitar alteração de dados da ordem de compra, como Finalidade/Histórico, Dados de Entrega,
Condições de Pagamento, caso não exista empenho na contabilidade.
28. Permitir a realização do estorno da ordem de compra, realizando o estorno dos itens. Caso a ordem
de compra esteja empenhada, permitir através do estorno do empenho estornar os itens de uma ordem
de compra automaticamente sem a necessidade de estornar manualmente a ordem de compra.
29. Permitir informar dados referente retenção na ordem de compra.
30. Permitir registrar dado referente ao desconto, na ordem de compra.
31. Possibilitar a identificação se os produtos da ordem de compra terão consumo imediato a fins de
fazer os lançamentos contábeis de saída do estoque já no momento do empenhamento.
32. Não permitir efetuar emissão de ordem de compra de licitações de registros de preço, em que ata
esteja com a validade vencida.
33. Permitir consultar dados referentes ao recebimento da ordem de compra, visualizando o saldo
pendente a ser entregue, contendo as quantidades, os valores e o saldo.
34. Possibilitar, na consulta da ordem de compra, emitir um extrato de movimentação.
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35. Permitir consulta on-line de débitos de contribuintes pessoa física/jurídica na emissão de ordem de
compra, ou contrato.
36. Permitir exportar os arquivos para a prestação de contas, dos dados referentes aos contratos, de
acordo com as regras e sistema vigente.
14.10. MÓDULO DE PATRIMÔNIO
V. Possibilitar o Registros de inventários de bens.
VI. Permitir a geração de etiquetas com códigos de barras.
VII. Cadastrar bens da instituição classificando o seu tipo ao menos em: móveis e imóveis, com a
identificação do bem se adquirido, recebido em doação, comodato, permuta e outras incorporações
configuráveis pela instituição.
VIII. Deverá permitir a inclusão de bens patrimoniais proveniente de empenho da contabilidade ou de
ordem de compra, permitindo a importação dos itens sem a necessidade de redigitação dos produtos,
fornecedor, valor e conta contábil.
IX. Relacionar automaticamente na incorporação do bem a conta contábil (ativo permanente) utilizada
no empenhamento para que não tenha diferença nos saldos das contas entre os módulos do patrimônio
com o contábil.
X. Possuir controle do saldo dos itens do empenho ou ordem de compra não permitindo incorporar
mais de uma vez o mesmo item.
XI. Permitir o cadastramento de diversos Tipos de bens além do moveis e dos imóveis para ser usado
no cadastramento dos mesmos.
XII. Permitir adicionar no cadastro de bens campos personalizados, de forma que o usuário possa
modelar a tela do cadastro de acordo com as necessidades da instituição.
XIII. Relacionar o bem imóvel ao cadastro imobiliário, tornando também disponíveis as informações
geridas nesta base cadastral.
XIV. Permitir o recebimento de bens em grande quantidade a partir do cadastro contínuo.
XV. Permitir ao usuário a possibilidade de visualizar somente os bens sob a sua responsabilidade.
XVI. Visualizar no cadastro e permitir o controle do estado de conservação, exemplo: bom, ótimo,
regular.
XVII.
Visualizar no cadastro e permitir o controle da situação em que o bem se encontra com
relação ao seu estado, exemplo: empréstimo, locação, manutenções preventivas e corretivas.
XVIII.
O sistema deverá possuir através de consulta dos bens patrimoniais, uma rotina onde
seja possível visualizar todos os bens que já atingiram o valor residual.
XIX. Permitir consulta aos bens por critérios como código de identificação, localização, responsável,
código do produto, descrição.
XX. Possibilitar o controle e a manutenção de todos os bens que compõem o patrimônio da instituição,
permitindo de maneira rápida seu cadastramento, classificação, movimentação, localização e baixa.
XXI. Possuir cadastro de comissões, com indicação do texto jurídico que designou, indicação dos
membros responsáveis, com o objetivo de realizar registros de reavaliação, depreciação, inventário.
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XXII.
Possibilitar o controle da situação e do estado de conservação do bem patrimonial
através do registro dos inventários realizados.
XXIII.
Efetuar atualizações de inventário através de escolhas em grupos, exemplo: repartição,
responsável, conta contábil, grupo, classe.
XXIV.
Permitir através da rotina de inventário de bens, a transferência automática do bem
quando o mesmo está alocado fisicamente em departamento incorreto.
XXV.
Possibilitar a alimentação do sistema com as informações dos inventários dos bens
patrimoniais, informando seu estado e localização atual (no momento do inventário).
XXVI.
Emitir relatórios de inconsistência no momento que o bem está com status em
inventário, desde que não esteja em seu lugar de origem.
XXVII.

Emitir relatórios dos bens em inventário, com termo de abertura e fechamento.

XXVIII.
Registrar todo tipo de movimentação ocorrida com um bem patrimonial, seja física, por
exemplo: transferência ou financeira: agregação, reavaliação, depreciação.
XXIX.
Permitir a consulta do histórico de cada bem patrimonial, permitindo a visualização de
todas as movimentações, físicas e financeiras, inventário, anexos (fotos e/ou documentos).
XXX.
de compra.

Permitir consultar e vincular ao cadastro de bens o número do empenho ou da ordem

XXXI.
Permitir registrar a depreciação e a reavaliação dos bens individualmente bem como,
demonstrar um histórico com o valor contábil atual, valor referente a alteração, seja ela a menor ou a
maior.
XXXII.

Permitir controlar todo o patrimônio por unidade gestora.

XXXIII.
Possuir rotina de transferência de bens de uma entidade para outra, realizando a
baixa automática na entidade de origem e incorporação na entidade de destino, sem a necessidade
de cadastro manual., possibilitando fazer o estorno da transferência entre entidades.
XXXIV.
Possuir rotinas de reavaliação e depreciação de acordo com as orientações das NBCASP
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.
XXXV.
instituição.

Permitir a inclusão de motivos de baixa do bem de acordo com a necessidade da

XXXVI.
Permitir nas consultas a impressão de relatórios operacionais a partir dos dados
fornecidos pelo usuário.
XXXVII.
Possuir emissão de etiquetas com brasão da instituição, número de identificação do
bem em código de barras, que são utilizadas na gestão patrimonial.
XXXVIII.
Ter integração com os sistemas de Contabilidade Pública, Compras, Almoxarifado,
Frota, Tributário.
XXXIX.
Deverá possuir rotina para solicitação de transferência dos bens patrimoniais,
disparando notificações para a pessoa responsável, para avisar que existem solicitações de
transferências pendentes.
XL. Possibilitar a emissão de relatórios por situação, repartição, espécie, localização e data de aquisição.
XLI. Permitir a consulta dos lançamentos contábeis através do gerenciamento do bem patrimonial.
XLII. Permitir a impressão e registro do termo de responsabilidade para bens patrimoniais, individuais,
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setoriais ou por responsável.
XLIII.

Permitir a impressão do termo de baixa patrimonial.

XLIV.
Possuir rotina de virada mensal, onde deverá efetuar o cálculo automático da
depreciação, para os bens que estiverem cadastrados com data de início da depreciação, dentro do mês
corrente.
XLV.Permitir o estorno da virada mensal, verificando se o mês contábil ainda está ativo.
XLVI.
Deverá emitir relatórios estatísticos para consulta e gerenciamento das informações
patrimoniais, permitindo diversos tipos de agrupamento das informações. Ex: Conta Contábil, Tipo do
Bem, Responsável e Centro de Custo.
XLVII.

Possuir relatório das manutenções previstas e realizadas para os bens patrimoniais.

XLVIII.
Permitir realizar avaliações patrimoniais a partir de fórmulas previamente cadastradas,
podendo ser editadas pelo próprio usuário.
14.11. MÓDULO DE ALMOXARIFADO
a) Possibilitar o controle de toda movimentação do estoque, sendo entrada, saída e transferência de
materiais. Realizando a atualização do estoque de acordo com cada movimentação realizada.
b) Possuir gerenciamento automático nas saídas através de requisições ao almoxarifado, anulando as
quantidades que não possui estoque e sugerindo as quantidades disponíveis em estoque.
c)

Permitir informar para controle os limites mínimos de saldo físico de estoque.

d) Permitir que seja estipulado limites de materiais mediante controle de cotas de consumo, para
poder delimitar ao departamento a quantidade limite que ele poderá requisitar ao almoxarifado
mensalmente.
e) Permitir consultar as últimas aquisições, com informação ao preço das últimas compras, para
estimativa de custo.
f) Possibilitar consultar e gerenciar a necessidade de reposição de materiais, possibilitando a
realização do pedido ao Compras por meio de requisição ao Compras.
g) Possibilitar integração com o sistema de compra para realização de entradas de materiais
importando dados oriundos de ordens de compra ou realizar entradas por meio de informações de
notas fiscais acesso ao centro de custos, materiais e fornecedores.
h) Permitir realizar requisições/pedidos de materiais ao responsável do almoxarifado, bem como
realizar o controle de pendências dos respectivos pedidos para fornecimento de materiais.
i) Manter controle efetivo sobre as requisições/pedidos de materiais, permitindo atendimento parcial
de requisições e mantendo o controle sobre o saldo não atendido das requisições.
j) Utilizar centros de custo (setores/departamentos) na distribuição de matérias, através das
requisições/pedidos de materiais e/ou saídas de materiais para controle do consumo.
k) Efetuar cálculo automático do preço médio dos materiais, bem como a sua atualização a cada
entrada de produto em estoque.
l) Registrar a abertura e o fechamento de inventários. Não permitindo a movimentação, seja de
entrada ou saída de materiais quando o estoque e/ou produto estiverem em inventário. Sua
movimentação somente poderá ocorrer após a conclusão do inventário.
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m) Possuir rotina que permita que o responsável pelo almoxarifado realize bloqueios por depósito, por
produto ou por produto do depósito, a fim de não permitir nenhum tipo de movimentação
(entrada/saída).
n) Possuir a possibilidade de consulta rápida dos dados referente ao vencimento do estoque,
possibilitando ao menos a consulta dos vencidos, vencimentos em 30 dias.
o) Possuir integração com a contabilidade, para disponibilizar os dados referentes a entradas e saídas
de materiais para serem contabilizadas pelo departamento de contabilidade.
p) Possibilitara emissão de relatório da ficha de controle de estoque, mostrando as movimentações
por material e período com saldo anterior ao período (analítico/sintético).
q) Possibilitar a emissão de relatórios de entradas e saídas de materiais por produto, nota fiscal e
setor.
r) Possibilitar a emissão de relatório financeiro do depósito de estoque mostrando os movimentos de
entradas, saídas e saldo atual por período.
s) Emitir um resumo anual das entradas e saídas, mostrando o saldo financeiro mês a mês por estoque
e o resultado final no ano.
t) Emitir relatórios de controle de validade de lotes de materiais, possibilitando seleção por:
almoxarifado/deposito; período; materiais vencidos; materiais a vencer.
u) Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos diversos
almoxarifados/depósitos.
v) Possuir registro do ano e mês, bem rotina de virada mensal para que seja realizada a atualização do
mês e ano do almoxarifado.
14.12. MÓDULO DE CONTROLE DE FROTA E COMBUSTÍVEIS
VII Cadastro de registros de veículos e seus dados relevantes tais como: data de aquisição, descrição,
RENAVAN, espécie do veículo, ano, cor, tipo de combustível, modelo, marca, centro de custo, capacidade
do tanque e dados de seguro.
VIII Possuir registros de Ocorrências/Avaria do veículo.
IX Controlar os débitos dos veículos, tais como: licenciamento, seguro obrigatório, multas e etc.
X Gerenciar todos os gastos do veículo, por NF, autorização, registros do almoxarifado, ordem de
compra, sendo que quando o serviço for interno o sistema integra-se com o sistema de almoxarifado
quando existir uso de peças.
XI Possuir identificação da bateria, marca da bateria, registro de trocas de bateria.
XII Permitir lançamento e emissão de autorização de Abastecimento.
XIII Possuir autorização de Abastecimento e Ordem de Serviço.
XIV Possuir agenda por veículo, departamento e motorista, registrando no sistema todas as
informações sobre o motivo e a finalidade do agendamento.
XV Possuir o registro de entrada e saída de veículos do pátio (movimentação da garagem), controlando
horários, quilometragem, e quais Motoristas estão em posse dos veículos.
XVI Permitir cadastrar bombas de combustíveis para controle da entrada e saída de combustíveis.
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XVII Permitir o controle de entrada e saída de combustíveis.
XVIII

Gerenciar e controlar gastos referentes a frota de veículos, máquinas e equipamentos.

XIX Manter integração com o cadastro de bens patrimoniais de forma a não duplicar dados relativos aos
veículos, máquinas e equipamentos considerados como integrantes do patrimônio. Alterações
efetuadas no cadastro patrimonial, a exemplo da transferência de centro de custo
(setor/departamento) deverão refletir imediatamente nos dados destes.
XX Possuir rotina para inclusão de anexos ao cadastro do veículo, onde seja possível anexar, fotos,
documentos do veículo, multas, pagamentos e demais arquivos que sejam pertinentes ao cadastro.
Que seja ao menos nas seguintes extensões: png, bmp, jpg, gif, doc, docx, txt, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf,
odt, ods, dwg.
XXI Possibilitar a emissão/impressão de autorizações de abastecimento para preenchimento manual,
ou por uma ordem já cadastrada no sistema.
XXII Permitir o cadastramento das autorizações para serviços ou abastecimento.
XXIII

Permitir o lançamento da despesa a partir da autorização de serviço.

XXIV
Permitir o lançamento de despesas através de um registro referente a ordem de
compra dispensável ou de licitação.
XXV Permitir o controle de troca de pneus possibilitando o lançamento automático da despesa.
XXVI
Gerenciar as manutenções realizadas no veículo, revisões, lubrificações, trocas de óleo
e de pneu e etc., em dependências próprias ou de terceiros.
XXVII
Econômicas).

No cadastro do veículo, possuir consulta a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas

XXVIII

Permitir o controle das obrigações dos veículos, como seguros e licenciamento.

XXIX
Brasileiro).

Possuir tabela com todos os tipos de infração, conforme CTB (Código de Trânsito

XXX Possuir um gerenciador de multas de trânsito, possibilitando informar a cidade da ocorrência da
infração, infração de acordo com CTB (Código de Trânsito Brasileiro), motorista, data de vencimento.
XXXI
usuário.

Possuir uma consulta de multas, para que seja acessada a qualquer momento pelo

XXXII

Possibilitar o registro de dados referente aos pagamentos da referida multa informada.

XXXIII
Controlar o deslocamento dos veículos registrando data e hora de partida e chegada e
a quilometragem percorrida, com emissão de planilhas para preenchimento e acompanhamento.
XXXIV

Permitir o agendamento de viagens, serviços e consertos para cada veículo da frota.

XXXV
Permitir o cadastro de rotas para os veículos e máquinas, bem como possibilitar o
controle das rotas fixas para de cada veículo.
XXXVI
Possibilitar consultas para as manutenções e taxas (licenciamento, seguro obrigatório,
seguro facultativo), bem como consultar as manutenções previstas e realizadas.
XXXVII
Permitir o cadastro e a consulta de ocorrências por veículo, informando os dados do
funcionário envolvido.
XXXVIII

Oferecer a guarita da garagem, a possibilidade de registrar as entradas e saídas dos
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veículos, bem como consulta dos respectivos registros.
XXXIX

Permitir o controle do seguro facultativo do veículo.

XL Possuir rotina de validação da carteira de motorista, não permitir a utilização de motoristas com a
CNH vencida, bem como não permitir a utilização de funcionário como motorista sem que o mesmo
possua CNH registrada no cadastro.
XLI Possuir cadastro de motoristas, integrado com o setor de recursos humanos, possibilitando definir
se o motorista e terceirizado, cadastro da CNH (categoria, número e data de validade).
XLII Possibilitar controlar se o motorista relacionado a saída de um veículo atingiu os 20 pontos
necessários para suspensão da CNH.
XLIIIPermitir controlar os veículos por hodômetro, horímetro e sem marcador.
XLIV
Permitir configurar o lançamento de máquinas, com campos diferenciados, sendo
obrigatórios ou não, conforme a necessidade do maquinário.
XLV Possibilitar trabalhar com privilégio de visualização de veículos por repartição, onde o usuário
logado poderá somente dar manutenção nos veículos da sua repartição.
XLVI
Quando o abastecimento for externo, permitir que o próprio frentista do posto através
de privilégios no sistema, efetue o lançamento do abastecimento mediante apresentação da
autorização de abastecimento emitida pelo órgão responsável.
XLVII

Possuir cadastro de destinos, para os veículos e máquinas.

XLVIII
Permitir o cadastro de períodos de utilização do veículo e máquinas, mediante agenda,
para registrar obrigações para os veículos.
XLIX

Possuir consulta ao combustível disponível proveniente de licitação.

L Permitir controle de estoque próprio de combustível, identificando as despesas se oriundas de
estoque próprio ou de terceiros.
LI

Deverá permitir a consulta dos modelos de veículos.

LII Emitir relatórios de despesas por diversos agrupamentos: repartição, período, veículo e fornecedor.
LIII Possuir um relatório de processos, onde seja possível imprimir todas as informações de um ou
diversos veículos, conforme os filtros selecionados no momento da impressão.
LIV Permitir controlar o consumo de combustível e média por veículo, emitindo relatório com o status
de consumo: alto, normal, baixo.
LV Permitir exportar os arquivos para a prestação de contas, dos dados referentes a licitações e
contratos, de acordo com as regras e sistema vigente.
14.13. MÓDULO DE GESTÃO DE PROCURADORIA
1. Integrar com o sistema de Dívida Ativa, para a geração da Certidão de Dívida Ativa e Petição Inicial
com base em modelos previamente definidos pelo município, evitando a redigitação de dados;
2. Integrar via web-service com o Tribunal de Justiça do Estado para protocolo e acompanhamento de
processos em primeiro grau;
3.

Protocolar processos via software diretamente no sistema do Tribunal de Justiça do Estado;

4.

Possibilitar o protocolo em lote de petições iniciais e intermediárias;
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5. Permitir assinatura digital de documentos no padrão ICP-Brasil (token, leitor de cartão, certificado
digital);
6. Permitir a manutenção dos processos, possibilitando informar e alterar informações de: advogado,
localização física, órgão jurisdicional;
7. Permitir informar o número do processo judicial, mantendo histórico de eventuais modificações
com monitoração de usuário e data de alteração
8.

Possibilitar o gerenciamento das petições do processo;

9.

Possuir cadastro de advogados por tipo;

10. Possuir cadastro de procurações;
11. Possibilitar associar procuração às petições, sendo possível substituir as procurações
anteriormente associadas. Esse procedimento também deverá funcionar em lote, associando uma
mesma procuração à várias petições, simultaneamente;
12. Possuir consulta de Órgão Jurisdicional, visualizando os órgãos de acordo com seu nível
hierárquico;
13. Possuir repositório de criação de modelos (templates), que poderão ser utilizados como base para
a criação de novos documentos dentro dos processos judiciais. Deverá conter rotina para
gerenciamento dos documentos, salvando o arquivo editado como anexo do processo;
14. Dispor de modelos de petição intermediária, com emissão automática com base nos dados
inseridos no banco de dados, podendo executar a emissão em lote, ou seja, em vários processos
simultaneamente;
15. Dispor de consulta de tipos de classes, de acordo com dados disponibilizados pelo Conselho
Nacional de Justiça, dispondo de consulta de informações como glossário e dispositivo legal que
fundamenta cada ação. Deverá também permitir definir quais são os documentos necessários à
propositura/ prosseguimento de ações judiciais relacionadas às classes;
16. Dispor de consulta de tipos de assuntos, de acordo com dados disponibilizados pelo Conselho
Nacional de Justiça, dispondo ainda de consulta de informações como glossário e dispositivo legal que
fundamenta cada ação;
17. Movimentar os processos judiciais com base em tipos de movimentação, podendo informar um
parecer e transferir o processo para outro usuário;
18. Permitir o cadastramento dos recursos do processo com controle de informações contendo:
número do processo judicial, custas processuais, acórdão, advogados e todas as suas movimentações;
19. Apensar processos imprimindo o recibo de apensamento e podendo consultar todos os processos
relacionados;
20. Bloquear a exclusão de um processo apensado, sendo necessário primeiro desapensar o processo
para depois excluir;
21. Arquivar processos encerrados e controlar suas respectivas localizações físicas, com opção da
busca por processo ou arquivo, além da impressão de relatório, podendo transferir o processo de
localização e manter histórico;
22. Possuir rotina para cadastrar as custas processuais, informando dados como valor, data e tipo da
custa, bem como, registrar o pagamento;
23. Registrar Sentença Judicial e seus eventuais anexos, bem como, incluir e gerenciar a execução da
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sentença, registrando todas as movimentações que ocorrerem na fase de execução;
24. Não permitir que o usuário tenha acesso a outros processos sem antes finalizar ou excluir
eventuais processos pendentes;
25. Incluir compromissos na agenda do Advogado, relacionando o compromisso a um processo/ato
eletrônico por tipo (audiência, prazo, compromissos, licitações, entre outros). O usuário deverá ser
alertado caso já houver um compromisso agendado para o período informado, podendo incluir e
transferir compromissos para outros usuários;
26. Notificar o responsável pelo compromisso via e-mail, informando que há um novo compromisso
agendado para ele. Os responsáveis pelos compromissos deverão também receber diariamente, com
antecedência de no mínimo três dias, e-mail de alerta dos compromissos com prazos próximos ao fim;
27. Gerenciar compromissos agendados para o usuário, sendo possível listar os compromissos do dia,
semana ou mês informado, bem como, listar todos os compromissos. Deverá também ser possível
confirmar o recebimento de um compromisso transferido por outro usuário e concluir o compromisso,
podendo efetuar estas duas ações em lote;
28. Definir através do sistema quais usuários poderão ter acesso aos seus compromissos;
29. Permitir que o usuário somente realize as movimentações do processo quando o mesmo estiver sob
sua responsabilidade e de acordo com os privilégios de acesso das rotinas;
30. Possuir rotina para definição da ordem de distribuição dos processos originados na Dívida Ativa
entre os usuários da Procuradoria;
31. Permitir a emissão de relatórios de:
a) Execuções de Sentença;
b) Ações Judiciais;
c) Execuções Fiscais;
d) Etiquetas;
e) Recursos;
f) Movimentos; e
g) Produtividade.
32. Alertar os procuradores quando houver novos processos de Execução Fiscal, originários de Dívida
Ativa;
33. Alertar os procuradores quando houver alguma movimentação (pagamento, parcelamento,
cancelamento, etc.) em um lançamento que estiver em execução fiscal, com a inclusão automática da
petição intermediária cabível.
34. Possuir rotina para recebimento e abertura de prazos das Intimações e Citações.
35. Possuir rotina para busca e recebimento das movimentações processuais, quando a integração
web-service com o tribunal assim permitir.
14.14. MÓDULO DE LEGISLAÇÃO
1. Possuir cadastro de Leis e demais categorias no sistema, onde todos os módulos deverão ter acesso
para cadastrar e consultar os textos;
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2.

Possuir consulta da legislação municipal no portal de serviços e no portal da transparência;

3.

Permitir realizar o upload de arquivos às leis e documentos administrativos.

4.

Permitir registrar se a Lei foi alterada e qual Lei que a alterou;

5.

Cadastrar Leis informando textos de abrangência municipal, estadual ou federal;

6.

Registrar o veículo de publicação do texto jurídico;

7.

Filtrar os textos pelo menos por: categorias, assunto, autor e ementa;

8. Possuir cadastro de Documentos Administrativos, Ofícios, Memorandos, Comunicação Interna e
demais categorias;
9.

Possuir opção de enviar Leis e Documentos Administrativos por e-mail para vários destinatários;

10. Possuir rotina para criação de repositório de modelos (templates), que poderão ser utilizados
como base para a criação de novos documentos administrativos;
11. Gerenciar documentos salvando o arquivo editado como anexo do Documento Administrativo ou
Texto Jurídico;
12. Gerenciar Autores por Legislatura relacionando os autores ao cadastro das leis e documentos
administrativos;
13. Permitir definir em quais categorias de texto jurídico será obrigatório o upload de anexos;
14. Permitir definir os arquivos relacionados às leis e documentos administrativos como links
disponíveis no corpo do texto, facilitando o acesso ao conteúdo dos arquivos;
14.15. MÓDULO DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO
1.

Atender às Leis Complementares nº 101 e nº 131 da Secretaria do Tesouro Nacional;

2.

Atender aos anexos da Lei nº 9.755/98 do TCU;

3.

Atender aos preceitos da Lei Federal no 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação);

4.

Permitir consultar informações básicas sobre contratos, convênios, compras diretas, licitações,
consulta de entradas e saídas de materiais em estoque, consulta de bens públicos que integram o
patrimônio, consulta de veículos relacionados à frota;

5.

Permitir publicar todas as obras que estão sendo realizadas, exibindo cronograma da obra, com
data de início e término, e os responsáveis pela fiscalização da referida obra;

6.

Publicar orçamento e suas respectivas emendas (créditos suplementares), bem como balanço dos
exercícios anteriores e os relatórios bimestrais e quadrimestrais da execução orçamentária, além
dos dados constantes na lei 9.755/98;

7.

Consultar tributos arrecadados pela entidade e os recursos recebidos “arrecadados”;

8.

Publicar balanço consolidado das contas da administração direta, das autarquias e entidades
beneficiadas pelo repasse de verbas públicas;

9.

Consultar dados dos programas estaduais e federais e as respectivas verbas repassadas pelos entes
federativos responsáveis (União e Estado);

10. Permitir publicar compras mensais realizadas pela administração direta e indireta, considerando os
processos licitatórios;
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11. Permitir consultar empenhos emitidos, empenhos liquidados e pagamentos efetuados;
12. Disponibilizar na área de pessoal, a consulta da estrutura organizacional, cargos e funções, salários,
centros de custos com e sem funcionários;
13. Permitir publicar gastos com diárias, especificando a finalidade da despesa, data e valor;
14. Permitir publicar atos referentes a concursos públicos e processos seletivos;
15. Possibilitar a ordenação das consultas por códigos e valores;
16. Emitir relatórios legais gerados no sistema de gestão, estando relacionados a gestão fiscal, anexos
de metas fiscais, execução orçamentária, entre outros;
17. Demonstrar a folha de pagamento dos servidores públicos, mediante parametrização realizada no
sistema de gestão.
18. Consultar quantidade de funcionários por regime de trabalho;
19. Consultar quantidade de vagas criadas e ocupadas por tipo de cargo (efetivo, comissionado,
emprego público, etc);
20. Consultar funcionários por tipo de contrato;
21. Consultar funcionários cedidos e recebidos por cessão;
22. Consultar cargos com a quantidade de vagas disponíveis e ocupadas;
23. Consultar funcionários inativos com informação do tipo de aposentadoria/pensão;
24. Consultar estagiários, contendo local de trabalho e período de contrato;
25. Permitir acesso às informações de forma consolidada e por entidade gestora municipal;
26. Consultar informações com filtro de período;
27. Disponibilizar as informações em tempo real no portal, sem necessidade de digitação, exportação
ou importação de dados de acordo com módulos instalados;
28. Permitir que as consultas sejam gerenciadas pelos usuários, definindo quais consultas serão
disponibilizadas no Portal e realizando as devidas parametrizações;
29. Possuir cadastro de aviso que será exibido no Portal em forma de pop up, com possibilidade de
adicionar imagem;
30. Cadastrar novos grupos de consulta para ampliação das informações além das disponibilizadas de
forma padrão;
31. Possuir campo de busca para facilitar na localização das consultas;
32. Criar novas consultas, com possibilidade de realizar upload de arquivos ou relacionar links externos;
33. Imprimir as consultas em vários formatos, considerando: PDF, DOC, XLS, JPEG, CSV, TXT, entre
outros;
34. Possuir rotina para publicação de relatórios no Portal, permitindo gerar pdf das informações
geradas no sistema de gestão e adicionar como anexo do registro cadastrado.
35. Publicar relatórios em vários formatos no Portal, permitindo o upload dessas informações.
36. Consultar Ajuda de Custos/Adiantamentos realizados com visualização do respectivo empenho;
37. Consultar Convênios de Repasse e seus respectivos anexos;
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38. Possuir área de acessibilidade com a possibilidade de adicionar alto contraste, gerenciar o tamanho
da fonte, acessar teclas de atalho e acessar ferramenta de libras;
39. Possuir local para visualizar os formatos utilizados para estruturação da informação;
40. Exibir no portal da transparência mapa do site, permitindo visualizar e acessar de forma facilitada
todas as consultas disponibilizadas.
41. Acessar as legislações municipais, permitindo filtrar por categoria;
42. Consultar processos licitatórios por categorias, como: pregão, chamamento público, tomada de
preços;
43. Disponibilizar área para listar os dados de acesso à informação, como estrutura organizacional,
perguntas frequentes e realizar pedidos a entidade.
44. Cadastrar horário de atendimento da entidade no Portal da Transparência;
45. Exibir no Portal da Transparência brasão e endereço;
46. Criar modelos de arquivos (Templates), para vincular em novas consultas, permitindo o download
dos documentos pelo Portal da Transparência;
47. Cadastrar agrupadores para organizar os arquivos que serão adicionados em uma nova consulta
que será disponibilizada no Portal;
48. Gerar relatório contendo todos os itens disponibilizados no portal e retornando dado do IP de
acesso.
49. Permitir configurar as entidades que serão disponibilizadas para acesso no portal.
50. Parametrizar o ano inicial para retornar os dados nas consultas.
51. Possibilitar habilitar contador de acesso ao portal, indicando a quantidade de usuários que estão
acessando as consultas.
52. Possibilitar cadastrar hint nas consultas, com intuito de adicionar informações explicativas sobre os
itens que serão listados.
53. Permitir ordenar a exibição dos anexos que estão atrelados em consultas específicas no portal da
transparência.
54. Possuir validação de reCAPTCHA no portal de forma geral, não afetando a utilização das consultas,
tendo o intuito de garantir a segurança do acesso das informações.
55. Disponibilizar link para acessar o cadastro e a consulta de ouvidoria municipal.
56. Disponibilizar em local de fácil acesso, link para acessar e registrar acesso à informação.
14.16. MÓDULO DE PORTAL DE SERVIÇOS E AUTOATENDIMENTO
1. Dispor de serviço para emissão de processo digital, com possibilidade de integração com os
cadastros imobiliários e de atividades, disponíveis no sistema Tributário.
2. Possibilitar que na emissão de processos digitais, através do autoatendimento, seja opcional ou
obrigatória a utilização de assinatura digital com e-CPF ou e-CNPJ, padrão ICP-Brasil.
3. Permitir que sejam adicionados serviços específicos ao Portal, com possibilidade de integração com
o sistema de processo digital, podendo ser configurado roteiro de tramitação de acordo com o assunto
e subassunto informado.
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4. Dispor de serviço de Acesso à Informação, possibilitando a protocolização de requerimentos de
informação, além de disponibilizar para consulta os seguintes dados: obras e ações, estrutura
organizacional e perguntas frequentes de acordo com a Lei 12.527/2011.
5. Possibilitar que processos de denúncias, dúvidas e sugestões sejam abertos através do
autoatendimento e aplicativo, sendo direcionados para o setor de Ouvidoria, permitindo que o
requerente seja anônimo.
6. Possibilitar que em serviços de emissão de processo digital possa ser configurada a emissão de guia
para pagamento de taxas e tarifas, em padrão bancário, permitindo definir para cada assunto sua
correspondente sub-receita.
7. O portal de autoatendimento deverá dispor de layout responsivo, se adaptando a dispositivos
móveis.
8. Possuir serviço para consulta do andamento dos processos digitais e processos de fluxo dinâmico,
sendo necessário informar o número do processo e seu código verificador ou CPF/CNPJ do requerente,
inclusive com a possibilidade de informar novos anexos e lançar novas informações através de
complementos ou readequações ao processo.
9. Permitir que as liberações de acesso ao sistema possam ser efetuadas com base em solicitações de
acesso realizadas pelo contribuinte através de serviço disponibilizado no portal de autoatendimento e
aplicativo.
10. Possibilitar que os usuários e contribuintes possam alterar ou recuperar sua senha de acesso ao
sistema, validando seus dados cadastrais, como e-mail, conforme parametrização.
11. Possuir serviço para realização de autenticidade do Certificado de Registro Cadastral emitido pela
entidade.
12. Possuir serviço para que o fornecedor vencedor da licitação realizada em lotes, possa fazer a
readequação dos valores dos itens pertencentes aos lotes nas suas dependências. Indicando o valor
unitário de cada item totalizando o valor ofertado no lote.
13. Possuir serviço para preenchimento online da proposta comercial, sem a necessidade de
exportação e importação de arquivos, possibilitando o preenchimento da proposta comercial pelo
próprio fornecedor em suas dependências. Os dados devem ficar criptografados na base de dados
sendo necessária senha para descriptografar e importar as propostas ao sistema, sem necessidade de
redigitação.
14. Permitir realizar digitação de cotação de preços referentes a planilhas, para fins de cálculos médios
de preços praticados entre os fornecedores.
15. Permitir disponibilizar informações sobre licitações, possibilitando configurar quais informações
serão exibidas no serviço como: edital, anexos, pareceres, impugnação, ata de abertura envelope,
proposta, ata do pregão, ata de registro de preço, termo de homologação, termo de adjudicação,
contrato, certidões, documentos exigidos, quadro comparativo preços, vencedores e ordem de compra.
16. Possuir serviço onde os fornecedores da Entidade poderão consultar os valores retidos de seus
empenhos.
17. Possibilitar aos credores da Entidade verificar o saldo dos valores a receber, podendo filtrar pelo
número de empenho e data.
18. Possibilitar aos fornecedores da Entidade consultar todos os empenhos emitidos, sendo
demonstrados os empenhos que já foram pagos, estão a pagar, as retenções dos empenhos e os saldos.
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19. Possuir consulta do comprovante de retenção de IRRF pela entidade, para posterior declaração do
imposto de renda de PF ou PJ.
20. Disponibilizar a emissão da folha de pagamento através de serviço de autoatendimento, devendo
possibilitar que a Entidade defina previamente o layout que será utilizado na emissão.
21. Permitir ao funcionário realizar a emissão dos seus períodos aquisitivos e de saldos de férias através
de serviço de emissão de relatório gerencial de férias.
22. Possibilitar ao servidor realizar a impressão da ficha financeira com os valores dos pagamentos em
determinados períodos.
23. Possuir serviço onde o funcionário possa realizar a emissão do espelho de ponto com opção de
filtrar por período, e de configurar previamente quais totalizadores serão exibidos.
24. Possibilitar ao funcionário emitir o comprovante de imposto de renda retido na fonte para posterior
declaração do imposto de renda.
25. Disponibilizar ao servidor a emissão de relatório de tempo de serviço através de serviço de
autoatendimento, devendo possibilitar que a Entidade defina previamente o layout que será utilizado
na emissão.
26. Permitir ao funcionário realizar a emissão da declaração sobre o período de trabalho no magistério.
27. Disponibilizar ao funcionário realizar a alteração/atualização de seus dados pessoais através de
serviço.
28. Possibilitar ao servidor a emissão de relatório onde constem as informações de seus empréstimos
bancários.
29. Permitir ao funcionário realizar qualquer tipo de solicitação ao RH, através de serviço com essa
finalidade, possibilitando que o RH defina assuntos específicos, como por exemplo: Férias, Inscrição para
Cursos, etc.
30. Dispor de serviço onde qualquer pessoa/entidade possa verificar, através de chave de verificação, a
autenticidade do recibo de pagamento.
31. Permitir que empresas externas, através de convênio, ou departamentos internos realizem
lançamentos para desconto em folha de pagamento dos funcionários.
32. Permitir que os departamentos realizem os lançamentos de atestados médicos de seus
funcionários.
33. Permitir ao servidor realizar a emissão do relatório anual de contribuições para a previdência.
34. Permitir ao funcionário realizar a Emissão da Margem Consignável pelo Portal de Serviços com a
opção de seleção dentre os bancos conveniados da entidade.
35. Possuir serviço específico para solicitação de férias, de forma que o departamento de recursos
humanos possa fazer a análise do pedido, bem como realizar a programação de férias a partir do
requerimento efetuado.
36. Permitir a emissão de guias em atraso ou não, realizando atualizados dos cálculos: ISSQN, ISSRF,
ITBI, Dívida Ativa, ISS/Alvará, Fiscalização, Obras, Guia Única ou Receitas Diversas.
37. Permitir a emissão de Extratos de Débitos: Geral, através do cadastro Econômico ou por Imóvel.
38. Permitir a emissão de consulta e verificação de autenticidade da Certidão Negativa de Débito.
39. Permitir efetuar pedidos à Prefeitura para exercer atividades econômicas no município.
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40. Permitir a emissão do comprovante de retenção do imposto sobre serviços.
41. Permitir solicitar a emissão de nota fiscal de serviço eletrônica avulsa.
42. Permitir aos Bancos/Instituições Financeiras do Município cadastrar o plano de contas para ser
utilizado na declaração de serviços prestados.
43. Permitir aos contabilistas cadastrados emitir Certidões Negativas de Débito (CND), guias tributárias,
atualização de informações cadastrais para seus clientes.
44. Permitir realizar a solicitação para a emissão de alvará de construção e habite-se.
45. Possuir serviço que permita consultar os documentos necessários e obrigatórios para que seja
possível realizar as solicitações.
46. Possuir gadget para acompanhar as solicitações de acesso, com a possibilidade de liberar, indeferir
e notificar os solicitantes pela própria tela Gerenciamento.
47. Permitir a solicitação de licenças, e demais benefícios ou documentos pertinentes ao servidor via
portal.
48. Permitir registrar a transferência de imóveis entre proprietários, incluindo nome do proprietário
adquirente, transmitente e tabelionato. Com posterior liberação da entidade e pagamento de guia.
49. Possuir serviço para cadastrar solicitação de reserva de espaços públicos para realização de evento
no CONTRATANTE, sendo integrado com o sistema de Processo Digital.
50. Disponibilizar serviço que permita consultar as legislações municipais, com possibilidade de definir
quais categorias podem ser exibidas para consulta externa.
51. Permitir declarar serviços prestados e tomados.
52. Permitir cadastrar solicitações de manutenção de forma geral para a entidade, estando integrado
com os Serviços Públicos do município.
53. Disponibilizar serviço para acompanhar o cronograma de execução de atividades das solicitações de
ocorrência e manutenção registrada
54. Permitir cadastrar recados no portal, parametrizando a sua exibição com ou sem login.
55. Possibilitar a exibição de boxes indicativas para os contribuintes, permitindo retornar dados de
débitos e quantidade de processos digitais.
56. Permitir cadastrar boxes que ao acessar podem carregar serviços ou somente texto informativo.
57. Dispor de opção para definir os serviços que serão disponibilizados em destaque para facilitar o
acesso.
58. Permitir os cidadãos favoritar seus serviços mais acessados, quando estão logados no portal.
59. Exibir dados de endereço e contato da entidade.
60. Possuir campo de pesquisa que retorne os serviços.
61. Dispor de área especifica para localizar informações de acessibilidade, como: alto contraste,
aumento e diminuição de fonte e VLibras.
62. Permitir cadastro aviso, sendo exibido no portal em forma de pop-up.
63. Possuir validação de reCAPTCHA para os serviços quando acessados sem login, garantindo a
segurança das informações.
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64. Disponibilizar serviços de Carta de Serviços, carregando todos os registros indicando quais
necessitam de login e com a possibilidade de acesso direto por esse meio, baseado na Lei 13.460 de
2017.
65. Permitir o cidadão avaliar os serviços disponíveis a ele, baseado na Lei 13.460 de 2017, onde deverá
indicar sua satisfação para os seguintes itens:
a.

Satisfação com o serviço prestado.

b. Qualidade do atendimento.
c.

Cumprimento de prazos e compromissos.

d. Adicionando uma descrição na avaliação.
66. Possibilitar que os cidadãos tenham acesso aos resultados das avaliações, sendo exibida a
informação por serviço, mediante acesso a Carta de Serviços.
14.17. MÓDULO DE PROCESSO DIGITAL
1.

Permitir o trâmite de todo o processo em ambiente digital com dispensa do trâmite em papéis.

2.
Permitir que a numeração de processo siga sequência numérica e não possibilite o cadastro de
dois processos com numeração igual. Sendo reiniciada a numeração a cada novo exercício.
3.
Possibilitar a configuração de roteiro interno de cumprimento automático para cada assunto,
inclusive com a definição de prazo para que cada etapa seja realizada.
4.
Notificar o requerente e demais responsáveis por envio de e-mail e notificação push, a cada
trâmite do processo, conforme configuração estabelecida.
5.
Dispor de controle de prazos, de acordo com o definido em roteiro, possibilitando que processos
pendentes sejam classificados através de cores e ícones indicativos, sendo prazo expirado para o
processo e prazo expirado para análise do processo.
6.
Possibilitar a emissão de guia para pagamento de taxas e tarifas, em padrão bancário,
possibilitando configurar para cada assunto sua correspondente sub-receita.
7.

Impossibilitar a tramitação de processo com taxa em aberto.

8.
Permitir a abertura de processos através de acesso externo via site da entidade, dispositivos
móveis e cadastro de atendimento por operador do sistema.
9.
Permitir que vários setores administrativos possam realizar a abertura de processos digitais via
sistema, seguindo a mesma numeração do exercicio corrente.
10. Permitir ao requerente no momento da abertura de processo, utilizando o autoatendimento, a
visualização dos documentos obrigatórios para cada assunto.
11. Permitir assinatura das movimentações, com a utilização de certificado digital no padrão ICP-Brasil
ou eletrônico, nos trâmites, complementos e no encerramento dos processos.
12. Dispor de relatórios de gerenciamento por processos, centro de custo, assunto, subassunto,
gráficos e etiquetas.
13. Controlar as fases de um processo, desde seu registro até seu arquivamento, passando por todos
os trâmites necessários, de acordo com as permissões de acesso dos usuários cadastrados.
14.

Controlar a vinculação de processos por apensamento, considerando as regras: mesmo assunto,
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mesma localização, mesmo requerente, mesmo endereço e mesmo cadastro imobiliário.
15. Permitir anexar os seguintes tipos de arquivos aos processos: cópia de documentações do
requerente, pareceres, plantas de projetos, e outros que auxiliem na tramitação e análise, considerando
os formatos pdf, png, doc, entre outros.
16. Na tramitação de processos, enviar notificação ao usuário de destino do processo, avisando da
ocorrência da movimentação.
17.

Permitir a movimentação de processos por centro de custos ou por usuário.

18.

Permitir a transferência entre arquivos, após o processo estar arquivado.

19. Permitir emissão de relatórios a partir das telas de Consulta de: Assunto, subassunto, Documento
e Processo.
20. Emitir relatório estatístico com no mínimo os seguintes filtros: Assunto, subassunto, Centro de
Custo Atual, Requerente, Parecer, Situação, data de abertura, número do processo e usuário de
abertura.
21.

Permitir emissão de comprovante de abertura, trâmites, encerramento e arquivamento.

22. Permitir o cadastro de processos com Requerente anônimo, com a possibilidade de informar
telefone e/ou e-mail para contato, desde que configurado.
23. Permitir emissão de etiquetas personalizadas contendo informações do Processo, através dos
filtros: Número, Ano, Assunto, subassunto, Data e Situação do Processo.
24.

Permitir receber os processos coletivamente, não necessitando receber um a um.

25. Permitir movimentar vários processos em lote, com a possibilidade de informar pareceres
diferentes para cada um dos processos.
26.

Permitir relacionar anexo durante a inserção de movimento e complemento do processo.

27.

Permitir arquivar vários processos de uma única vez.

28. Na abertura do processo, permitir especificar a finalidade do processo: atendimento ao público ou
processo interno da Entidade.
29. Possibilitar a emissão de gráficos dos processos por assunto, subassunto, centro de custos e
situação.
30. No momento da abertura de um processo, possibilitar que o usuário seja notificado da existência
débitos em nome do requerente, através de integração com o sistema Tributário.
31. Dispor de notificação, durante a abertura de um processo, da existência de outros processos para
o requerente informado.
32. Permitir relacionar Requerentes Adicionais a um processo, tanto no momento da abertura quanto
em eventuais alterações.
33.

Dispor de opção para paralisar processos que estão com limite de prazo atingido.

34. Permitir a inserção dos textos, de abertura e movimentações dos processos, sem limite de
caracteres.
35. Permitir ao gestor do sistema a visualização de todos os processos, independente do centro de
custos em que o processo esteja localizado.
36.

Possuir rotina específica onde o usuário visualize apenas os processos da sua repartição.
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37. Nas rotinas de gerenciamento de processos, dispor dos seguintes filtros: situação (aberto,
tramitando, em análise, paralisado, cancelado e arquivado), número, ano, requerente, responsável,
endereço do requerente, data de abertura, data de previsão, assunto, subassunto, centro de custo
atual, usuário do último trâmite e data da última movimentação.
38. Manter um histórico de tudo que foi realizado com o processo, com as informações de data de
abertura, trâmites e recebimentos, além de quais movimentos foram assinados digitalmente.
39.

Possuir cadastro de documento, onde será utilizado para relacionar aos anexos da solicitação.

40. Possuir validação no cadastro de assuntos e documentos não permitindo a inserção de registros
com descrição a duplicada.
41. Possibilitar a criação de repositório de modelos (Templates), que poderão ser utilizados como
base para a criação de novos documentos dentro dos processos digitais.
42. Deverá conter rotina para gerenciamento dos documentos, salvando o arquivo editado como
anexo do processo.
43. Possuir histórico de alterações efetuadas principalmente de requerente, assunto, subassunto,
cadastro imobiliário e endereço do processo.
44. Permitir excluir o último trâmite do processo, desde que ainda não tenha sido recebido, por
usuário com privilégio, gravando log da operação.
45. Na rotina de gerenciamento do processo, permitir que os processos sejam ordenados pela data da
última movimentação, possibilitando visualizar os últimos processos movimentados.
46. Permitir configurar o envio de e-mail e notificação push, ao requerente do processo, nas situações
de: Abertura, Cancelamento, Trâmites e Encerramento.
47. Definir os centros de custos que o usuário possuirá acesso, retornando na sua caixa de processos
somente os registros relacionados às permissões pré-definidas.
48. Permitir verificar via sistema às notificações referente aos processos que estão em atraso sob a
responsabilidade do usuário logado.
49. Permitir verificar via sistema às notificações referente aos processos que foram enviados para
análise do setor repartição ou do usuário logado.
50. Definir por assunto os documentos necessários e obrigatórios, que serão solicitados durante a
abertura do processo via autoatendimento.
51. Definir por solicitação texto de orientação para facilitar o entendimento do cidadão durante a
realização da abertura do processo.
52. Permitir realizar as seguintes parametrizações por solicitações: relacionamento de cadastro
imobiliário, atividades, texto jurídico, emissão de taxa automática, fluxo de processo e termo de aceite.
53. Permitir que no momento da abertura do processo, seja via sistema ou autoatendimento, que no
cadastro único do requerente sejam verificados o preenchimento e validade dos campos CPF/CNPJ, RG,
contato e endereço.
54. Possibilitar a tramitação de processos de fluxo ao requerente ou responsável legal, caso seja
necessário alguma intervenção, por exemplo, inserção de novos anexos.
55. Parametrizar configuração de e-mail que será enviado de forma automática aos usuários,
responsáveis de centro de custo e/ou destinatários adicionais, quando os processos estão com prazo de
análise expirado.
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56. Permitir que o requerente e responsável legal do processo acompanhe sua solicitação via web,
sendo necessário informar o número do processo e o código verificador ou CPF/CNPJ, visualizando
todos os trâmites do processo, situação, data e horário da tramitação, local que se encontra e parecer,
podendo incluir novos anexos e complementos ao processo.
57. Permitir relacionar responsável a um processo, tanto no momento da abertura quanto em
eventuais alterações.
58. Possibilitar o usuário logado ao sistema, visualizar apenas processos que foram tramitados para
ele e para o seu setor.
59. Permitir reimprimir as taxas dos processos, caso solicitado pelo requerente ou responsável do
mesmo.
60. Possibilitar a impressão em arquivo único de todos os movimentos do processo, para que seja
possível realizar alguma análise detalhada da solicitação.
61. Emitir relatório padrão referente aos processos de Acesso à Informação, podendo exibir gráfico,
requerente, último trâmite e filtrar por data de abertura, situação e requerente.
62. Cadastrar termo de aceite para relacionar ao assunto, onde o usuário deverá aceitar as condições
para concluir a abertura do processo.
63.

Permitir cadastrar organograma de acordo com a estrutura administrativa do Município.

64.

Permitir encerrar processos em lote, informando o parecer e motivo do encerramento.

65. Possibilitar a visualização de processos através de indicador, contendo totalizadores em formato
de gráfico por situação.
66.

Permitir informar se o processo possui documentação física e/ou digital.

67.

Permitir baixar todos os anexos de um processo de uma só vez.

68. Permitir a visualização dos anexos do mesmo formato em um processo, de forma agrupada, como
se fosse um único arquivo.
69. Permitir reabertura de processos, possibilitando selecionar mais de um processo para a
reabertura.
70. O sistema de processo digital deverá Integrar com o cadastro único e cadastros dos demais
módulos, como por exemplo: arrecadação, recursos humanos, contabilidade.
71. Permitir que um processo seja sigiloso, sendo visualizados somente pelos usuários envolvidos,
conforme parametrização.
72. Possuir gadget para facilitar o gerenciamento dos processos, retornando informações relevantes
para agilizar as análises do dia a dia, sendo: número/ano do processo, data de abertura, data do último
trâmite, requerente, assunto, subassunto, situação, se possui fluxo e ícones indicativos de prazo,
origem, finalidade, sigiloso, anexo e taxa relacionada ao processo.
73. Permitir visualizar em área exclusiva para detalhamento de processos, informações primordiais
para análise, como: situação, data de previsão, quantidade de dias da última atividade realizada, centro
de custo atual, usuário atual, descrição do último trâmite e observação de abertura.
74. Permitir visualizar em área exclusiva para detalhamento de processos, informações relacionadas
aos processos, como: anexos, linha do tempo, informações de análise, atividades, processos
relacionados, processos apensados e solicitação de assinatura. Somente sendo habilitadas as opções se
possuir dados vinculados ao processo.
Página 123 de 230

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 2040

Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul
Praça Dr. Getúlio Vargas, nº 01, Caixa Postal 21 – Fones (047) 3471-2222
CNPJ 83.102.269/0001-06
Cep 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina
www.saofranciscodosul.sc.gov.br

75. Permitir visualizar o histórico do processo em linha do tempo, carregando todos os movimentos,
como: abertura, trâmite, complemento, recebimento, encerramento, arquivamento, cancelamento,
paralisação e reabertura, indicando o usuário e/ou centro de custo e data/hora de execução do
procedimento.
76. Possibilitar que em consulta única de gerenciamento de processo sejam listados os que estão sob
responsabilidade do usuário logado ou do seu setor.
77. Permitir indicar usuários que possam ser gestores de processos, possibilitando gerenciar todos os
registros cadastrados no sistema de processo digital.
78. Permitir na área de gerenciamento de processos, identificar os registros por meio de ícones
indicativos, como: prazo expirado para conclusão do processo, prazo expirado para análise do centro de
custo, origem do processo, finalidade do processo, sigilo, workflow, taxa e anexo.
79. Possibilitar na área de gerenciamento dos processos, identificação de forma clara do tempo desde
a última atividade realizada ao processo.
80. Permitir gerenciar o processo a partir da tela de visualização, sendo possível adicionar novos
anexos, receber, tramitar e complementar o processo, alterando a situação conforme a execução
realizada.
81. Dispor as informações relacionadas ao processo por meio de ícones na tela de visualização,
possibilitando identificar se existem requerentes adicionais, informações adicionais, suspensão de
cobrança, viabilidade comercial, atividades comerciais, termo de aceite, processos relacionados ou
apensados, legislação, dados de contato e dados do endereço do processo ou do solicitante.
82. Permitir imprimir todo o histórico do processo pela tela de visualização do mesmo, sendo possível
realizar a impressão individual dos movimentos ou completa.
83. Permitir realizar execução de exclusão de trâmite ou complemento do processo pela própria tela
de visualização do registro.
84. Exibir na listagem do histórico do processo, ícones que indicam de forma objetiva informações
relacionadas ao registro, como: anexo, atividade e assinatura digital/eletrônica.
85. Permitir por meio do gerenciador de processos, abrir novas solicitações, retornando somente os
assuntos mais acessados e que o usuário logado tenha privilégio atrelado.
86. Possibilitar que via gadget de gerenciamento de processos, o usuário possa despachar as
demandas do dia a dia, sem a necessidade de acessar a consulta global dos seus processos.
87. Permitir que os processos digitais sejam gerenciados por meio de uma ferramenta de fluxo,
integrada ao SGBD, sem necessidade de acesso ou integração com outros sistemas.
88. Permitir que o requerente e/ou servidor público, realizem readequações ao processo, adicionando
novos anexos e informações faltantes. Registrando o procedimento como histórico do registro.
89. Dispor de parametrização por solicitação, para definir se processos com fluxo relacionado podem
ser tramitados ao requerente ou responsável, caso seja necessário alguma readequação do pedido.
90. Possibilitar que processos que possuam fluxo relacionado possam ser acessados pelo requerente
e/ou responsável do processo a qualquer momento no portal de autoatendimento e aplicativo, para
acompanhar o andamento da solicitação e intervir caso demandado pela entidade.
91. Permitir que o requerente e/ou responsável do processo possam executar atividades configuradas
no fluxo do processo, como: adicionar novos documentos e responder informações adicionais.
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92. Possuir painéis “indicadores” que permitam a visualização dos seguintes dados de processos
digitais:
92.1 Estatísticas dos processos abertos em quantidade e percentual;
92.2 Quantidade dos processos abertos na linha do tempo (ano/mês);
92.3 Comparação da quantidade de processos dos últimos dois exercícios;
92.4 Comparação da quantidade de processos mensais dos últimos exercícios;
92.5 Ranking no número de processos;
92.6 Análise do crescimento da abertura de processos e os encerramentos na linha do tempo;
92.7 Percentual de processos pendentes e encerrados sobre o total de processos abertos;
92.8 Percentual do prazo excedido dos processos digitais gerenciados por workflow e
92.9 Quantidade de processos digitais gerenciados por workflow em atraso, agrupados por centro de
custo e usuário.
14.18. MÓDULO DE OUVIDORIA
•

Tramitar processos inteiramente em ambiente digital com dispensa do trâmite em papel.

19 Configurar roteiro interno de cumprimento automático para cada assunto, inclusive com a definição
de prazo para que cada etapa seja realizada.
20 Notificar requerentes e demais interessados a cada trâmite processual, através de envio de e-mail.
21 Disponibilizar no momento da abertura da ouvidoria via portal de autoatendimento e aplicativo, a
possibilidade de registrar o pedido indicando o tipo de identificação do requerente, baseado na
Legislação 13.460/2017:
21.5.

Identificação com restrição de dados.

21.6.

Identificação sem restrição de dados.

21.7.

Não deseja ser identificado.

22 Permitir que somente o ouvidor da entidade tenha acesso aos dados do requerente, quando
registrado o processo com identificação e restrição de dados.
23 Possibilitar que processos registrados com tipo anônimo, mesmo que o requerente inseriu o
registro logado no portal de autoatendimento, não sejam revelados os seus dados cadastrais.
24 Dispor de relatórios para acompanhar o andamento dos processos de ouvidoria, permitindo filtrar
por centro de custo, assunto, subassunto, requerente, data de abertura, entre outros.
25 Permitir anexar arquivos digitais aos processos de ouvidoria, no mínimo nos formatos: PDF, PNG,
DOC.
26 Permitir tramitar as solicitações entre setores ou para determinados usuários.
27 Emitir relatórios de assunto, subassunto, documento e listagem de processo por meio de telas de
consulta.
28 Emitir relatórios estatísticos com opção de agrupamento por: assunto, subassunto, centro de custo
atual, requerente, parecer e situação.
29 Controlar prazos da solicitação de acordo com o definido em roteiro, classificando os processos
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pendentes através de cores (prazo final ou da etapa atual).
30 Permitir cadastrar processos de ouvidoria com requerente anônimo e sem login, podendo informar
telefone e/ou e-mail para contato, desde que configurado.
31 Na abertura do processo via sistema, permitir especificar a sua finalidade, sendo: atendimento ao
público ou processo interno da entidade.
32 Dispor de opção para paralisar e reabrir os processos de ouvidoria.
33 Inserir textos de abertura e movimentações dos processos sem limite de caracteres, permitindo
adicionar anexos.
34 Permitir ao gestor a visualização de todos os processos, independente do centro de custos em que
o processo esteja localizado.
35 Permitir ao requerente acompanhar sua solicitação por meio de serviço de ouvidoria via portal de
autoatendimento e aplicativo, sendo necessário informar o número do processo e o código verificador
ou CPF/CNPJ.
36 Possibilitar ao requerente adicionar novas informações e anexos ao processo de ouvidoria, por
meio de serviço disponível no portal de autoatendimento e aplicativo, com a utilização de login.
37 Aos usuários internos do sistema, dispor de parametrização que permita visualizar apenas os
processos do seu setor.
38 Gerenciar os processos com no mínimo os filtros: situação, número, ano, requerente, assunto,
subassunto, data abertura, observação, entre outros.
39 Manter histórico de tudo que foi realizado com o processo, inclusive as alterações executadas em
observação de abertura, nome de requerente, assunto e subassunto.
40 Dispor de repositório de modelos (Templates), que poderão ser utilizados como base para a criação
de novos documentos dentro dos processos de ouvidoria.
41 Gerenciar documentos salvando o arquivo editado como anexo do processo.
42 Disponibilizar no gerenciador de processos, a ordenação por: data da última movimentação e
podendo visualizar os últimos processos movimentados.
43 Permitir que processos de ouvidoria abertos pelo portal, os dados não sejam alterados por quem
está analisando, mediante parametrização.
44 Configurar envio de e-mail e notificação push ao requerente nas seguintes etapas do processo:
abertura, cancelamento, trâmite e encerramento;
45 Permitir pesquisar os processos por situação: em análise, aberto, tramitando, cancelado, paralisado,
arquivado.
46 Permitir abrir processos de ouvidoria via sistema.
14.19. MÓDULO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
•

Permitir cadastrar origem de ocorrência.

•

Permitir cadastrar tipo de ocorrência.

• Possuir gerenciador de ocorrência de serviços e manutenções, com possibilidade de filtrar por tipo
de ocorrência, origem de ocorrência e situação de ocorrência.
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• Possuir cadastro de ocorrência, com possibilidade de informar o tipo de ocorrência, o solicitante, o
endereço da ocorrência e a descrição.
•

Ter o cadastro de ocorrência integrado com o Google Maps, considerando o endereço cadastrado.

•

Permitir visualizar, alterar ou excluir uma ocorrência na situação aberta.

• Permitir programar uma ocorrência cadastrada, informando a data de execução, o responsável pela
execução e o tipo (vistoria, execução, fiscalização).
• Permitir consultar as programações de um determinado serviço de manutenção possibilitando
verificar o histórico dessas programações em ordem cronológica.
• Permitir vincular mais de uma ocorrência na mesma programação, permitindo consultar para cada
programação as ocorrências a ela vinculadas.
•

Permitir informar para cada programação a equipe responsável pela execução da atividade.

• Permitir a impressão da programação com os dados da ocorrência bem como da equipe
responsável pela execução do serviço.
• Permitir reprogramar uma programação, informando a data, o responsável, o motivo da
reprogramação e o tipo.
• Permitir incluir para cada ocorrência de serviço a quantidade unitária orçada de material, e o valor
unitário, sendo que o sistema deve calcular automaticamente com base em valor informado pelo
usuário de material o valor previsto de material e mão de obra.
• Permitir informar o valor executado de quantidade e valor unitário de material e o sistema deve
calcular automaticamente o valor executado de material e mão de obra.
• Permitir cancelar uma ocorrência cadastrada mantendo o registro disponível para visualização e
consulta.
•

Permitir anexar imagens e documento à ocorrência incluída.

•

Permitir imprimir a ocorrência.

•

Integração do registro e gerenciamento de ocorrências com processo de workflow.

•

Permitir o registro de ocorrências através do autoatendimento da entidade.

•

Emitir Relatório de Serviços Executados.

14.20. MÓDULO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA
1.

Gerenciar autorização de impressão de notas fiscais com rotinas de: inclusão, alteração, consulta,
cancelamento, estorno de cancelamento e impressão da AIDF;

2.

Consentir a emissão de autorizações para incineração de Notas Fiscais, com controle da numeração
das mesmas, conforme solicitações de AIDFs emitidas;

3.

Lançar por estimativa fiscal e arbitramento do ISSQN, conforme modelos pré-configuráveis
previstos na legislação tributária municipal;

4.

Gerenciar infrações previstas na legislação tributária municipal por ano, com a opção de cadastrar
os percentuais de penalidade para reincidentes;

5.

Permitir que os termos fiscais de início de fiscalização e solicitação de documentos possuam
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correção a documentação padrão para cada atividade fiscalizada pelo grupo fisco;
6.

Personalizar modelos de estimativa fiscal e arbitramento, informando os dados e a fórmula de
cálculo, que serão utilizados/solicitados no preenchimento do cadastramento da estimativa ou
arbitramento;

7.

Emitir relatório de controle de prazo de entrega de documentos, listando os Processos Fiscais com
as solicitações de documentos, indicando quais os documentos entregues e não entregues;

8.

Gerar relatório verificando inconsistências entre os documentos declarados pelos Prestadores,
comparando com os documentos declarados pelos Tomadores, acusando e destacando os erros e
diferença entre valores retidos, alíquotas, situações tributárias e valores de base de cálculo;

9.

Importar balancetes contábeis e do Plano Geral de Contas Comentado (PGCC) por subtítulo
contábil no padrão ABRASF em arquivos “TXT”, para homologação das contas contábeis na ação
fiscal;

10. Permitir que na homologação da ação fiscal das instituições financeiras, mesmo após a importação
do PGCC e do balancete analítico no padrão ABRASF, poder alterar a conta de tributação e da conta
COSIF;
11. Cruzar informações por competência entre o balancete analítico no padrão ABRASF importado na
homologação da ação fiscal com o valor pago na escrituração fiscal, para cobrança de diferença
apurada;
12. Consultar inconsistências entre apuração mensal e demonstrativo contábil;
13. Gerar relatório de continuidade de notas fiscais, verificando quais notas estão faltando na
sequência das notas declaradas, verificando data de emissão incorreta, destacando em vermelho às
falhas reveladas, bem como se existe a autorização de impressão das Notas;
14. Gerar relatório de declarantes que não entregaram a declaração, selecionando o número de
competências consecutivas de não entrega de declaração;
15. Gerar relatório das declarações fiscais entregues pelos contribuintes enquadradas como “sem
movimento”;
16. Controlar valores lançados de ISSQN de empresas optantes pelo simples nacional (como
prestadores e como tomadores de serviços);
17. Configurar as opções de parcelamento de Notificações e Autos de Infração, podendo os juros ser
simples ou compostos, o valor mínimo da parcela aceita pela legislação tributária, com opção do
valor da entrada e quantidade máxima de parcelas;
18. Gerenciar percentuais para descontos a serem aplicados em relação aos Autos de Infração e
Notificações apuradas;
19. Cadastrar novo procedimento fiscal, alterar ou cancelar, mesmo que em processo de fiscalização.
Habilitar opção de estornar cancelamento;
20. Mostrar o status dos procedimentos fiscais cadastrados com situação: aberto, iniciada, fechada ou
cancelada;
21. Permitir anexar documentos digitais ao processo de fiscalização;
22. Permitir registro de denúncia fiscal, podendo o denunciante se identificar ou ser anônimo.
23. Permitir emissão e reimissão do Termo de Início de Fiscalização.
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24. Permitir que sejam feitas tantas intimações quantas forem necessárias ao procedimento fiscal, a
qualquer tempo durante a sua vigência;
25. Emitir ou reemitir intimações fiscais mantendo histórico em tela de todas as intimações;
26. Emitir Termo de Entrega de Documentos para o contribuinte, de acordo com a documentação
entregue, podendo fazer a entrega parcial dos documentos. Emitir também termo para documentos
não intimados a apresentação;
27. Emitir Termo de apreensão de documentos;
28. Gerar termo de prorrogação de prazo fiscalizatório com a opção de informar os dias prorrogados e
campo para inserção de observações pertinentes ao ato;
29. Homologar competências para aferimento da base de cálculo dos impostos, no caso do ISSQN, dos
serviços próprios prestados e tomados, podendo digitar os documentos emitidos/recebidos pelo
contribuinte fiscalizado (tomador e prestador). A homologação das competências deverá permitir a
digitação de serviços dentro do mesmo Processo Fiscal;
30. Permitir ao fiscal excluir de forma global os documentos fiscais, alterar a alíquotas durante o
processo de fiscalização;
31. Informar as homologações de acordo com o plano de contas das declarações, dando liberdade para
o fiscal dar manutenção (incluir, alterar, excluir) as contas a serem homologadas. Cada conta deve
estar relacionada quando cabível a seu respectivo item da lista de serviços da LC116/03;
32. Buscar automaticamente as informações das declarações na homologação do procedimento fiscal;
33. Permitir importação de arquivo txt, em modelo predefinido pelo fisco, contendo os documentos de
serviços prestados ou tomados para homologação do procedimento fiscal;
34. Ordenar por ordem ascendente todas as competências na homologação, tendo opção de alterar as
informações;
35. Gerar planilha de homologação somente dos serviços tomados, com os dados digitados na
homologação;
36. Gerar planilha de homologação somente dos serviços prestados, com os dados digitados na
homologação;
37. Gerar a planilha de homologação dos serviços prestados e tomados em uma única planilha,
diferenciando o que for um e o que for outro, com os dados digitados na homologação;
38. Configurar envio de e-mail via Processo Fiscal com opção de poder habilitar/desabilitar a qualquer
momento, bem como, configurar textos padrões que serão apresentados no corpo do e-mail;
39. Enviar por e-mail no decorrer da ação fiscal os seguintes documentos:
a) Termo de início;
b) Intimação;
c) Termo de recebimento de documentos;
d) Termo de devolução de documentos;
e) Termo de apreensão de documentos;
f) Documentos de autuação principal e acessória;
g) Termo de prorrogação fiscal e
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h) Termo de encerramento de fiscalização;
40. Consultar e-mails enviados no processo fiscal, contendo no mínimo: data, hora, e-mail, usuário
responsável pelo envio do e- mail e cópia do e-mail enviado;
41. Criar documento de autuação de acordo com uma tabela de infrações previamente cadastradas:
a) Se o contribuinte for reincidente;
b) Se a autuação está sendo emitida para serviços próprios (prestados) ou tomados e
c) Campo destinado ao livre manuseio do grupo fisco para a descrição detalhada do histórico do
lançamento a ser realizado;
42. Incluir documento de autuação exibindo uma lista de todos os documentos fiscais relacionados na
homologação dos processos fiscais separadas por competência, onde o fiscal poderá selecionar quais
farão parte do respectivo documento de autuação;
43. Visualizar uma prévia da planilha de cálculo do procedimento fiscal em curso, buscando todos os
pagamentos já efetuados pelo contribuinte no período fiscalizado e calcular automaticamente a
diferença a recolher, a correção monetária, os juros e a multa (pena) aplicada com subtotais por
período fiscalizado e total geral, bem como dar liberdade ao grupo fisco de manipular os dados, caso
algum erro operacional de pagamento tiver acontecido, recalculando a planilha;
44. Emitir a planilha de cálculo do procedimento fiscal devidamente atualizada monetariamente,
separando o período e o exercício fiscal;
45. Configurar número de dias para a data de vencimento após o ciente dos documentos de autuação e
também o número de dias para o contribuinte entrar com recurso tempestivo;
46. Alterar data ciente, de vencimento (esta deverá ser sugerida de acordo com parametrização do
número de dias após o ciente), e a data de prazo para entrada de recurso (deverá ser sugerida de
acordo com parametrização do número de dias após o ciente) para cada documento de autuação
emitido;
47. Parcelar e reparcelar valores dos documentos de autuação emitidos, obedecendo a parametrização
de moeda a ser utilizada no parcelamento e número máximo de parcelas;
48. Emitir documento para pagamento bancário com código de barras, das infrações levantadas,
obedecendo aos convênios bancários existentes, tendo a opção de o documento de autuação e a guia
de pagamento serem parametrizados para saírem com eventuais descontos na multa, previstos na
legislação tributária do município, caso o pagamento seja efetuado até a data do vencimento;
49. Permitir realizar e/ou estornar parcelamento os valores dos documentos de autuação;
50. Gerenciar todos os procedimentos fiscais cadastrados, parcial e por fiscal, sendo que cada
integrante do grupo fisco terá acesso somente aos seus respectivos procedimentos fiscais;
51. Emitir relatórios contendo as notas fiscais declaradas pelos contribuintes, filtrando por serviços
tomados e prestados;
52. Consultar e emitir termos de incineração de notas fiscais;
53. Emitir relatórios dos documentos de autuação emitidos por cadastro ou por intervalo dos
documentos;
54. Emitir relatórios dos contribuintes fiscalizados, não fiscalizados e em fiscalização;
55. Emitir relatório com listagem de contribuintes por atividade;
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56. Emitir relatório com listagem de contribuintes por fiscal;
57. Emitir relatório com a situação dos contribuintes fiscalizados/em fiscalização trazendo informações
dos valores devidos/pagos e dos seus respectivos documentos de autuação;
58. Permitir a manutenção de estimativas fiscais e de arbitramento, relacionando a segunda, na
homologação do Processo Fiscal, quando este existir para o período do arbitramento;
59. Permitir que a penalidade das infrações seja do tipo percentual/valor fixo, com determinação de
percentual ao dia até um percentual máximo, e determinação de valor mínimo e valor máximo quando
valor fixo. Este último para graduação manual pelo fiscal no momento da autuação;
60. Calcular valor de autuação selecionando o valor entre o mínimo e o máximo para a infração (tipo
valor fixo);
61. Visualizar a simulação do cálculo do documento de autuação antes do mesmo ser gravado,
detalhando os componentes do montante da autuação;
62. Cancelar procedimento fiscal, podendo escolher se irá cancelar também os documentos de
autuação;
63. Reabrir procedimento fiscal;
64. Controlar liberação e emissão de autorização para uso de emissor de cupons fiscais;
65. Inscrever em dívida ativa valores notificados e não pagos;
66. Suspender notificações e autos de infração no momento do cadastramento do recurso;
67. Emitir relatório comparando valor estimado com o valor declarado;
68. Emitir relatório de variações de valores, podendo ainda ser informado qual o percentual de
variação;
69. Gerenciar ordens de serviço;
70. Incluir ordens de serviço aos fiscais determinando a verificação por cadastro econômico ou único,
data de início a ser verificada pelo fiscal e campo descritivo para mais informações;
71. Permitir aos fiscais a verificação de suas respectivas ordens, podendo alterar a data de início de
verificação;
72. Permitir aos fiscais incluir informações em sua ordem de serviço, incluindo documentos a serem
intimados na verificação do contribuinte;
73. Permitir aos fiscais anexar documentos em sua ordem de serviço;
74. Permitir aos fiscais concluir sua ordem de serviço caso não encontradas irregularidades do
contribuinte, bem como concluir e abrir processo de fiscalização;
75. Imprimir ordem de serviço, para que seja possível anexar ao processo fiscal;
76. Possuir relatório gerencial da ordem de serviço, verificando a situação das ordens bem como o
número do processo de fiscalização vinculado a ordem de serviço quando possuir;
14.21. MÓDULO DO SIMPLES NACIONAL
1.

Importar

arquivos de

períodos dos contribuintes do simples nacional;

2.

Importar arquivos contendo os eventos dos contribuintes do simples nacional;
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3.

Visualizar períodos e eventos dos contribuintes enquadrados no simples nacional;

4.

Importar arquivos do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional);

5.

Importar arquivos da DASN (Declaração Anual do Simples Nacional);

6. Importar arquivos de períodos dos contribuintes enquadrados como Microempreendedor
Individual;
7. Importar arquivos contendo os eventos dos contribuintes enquadrados como Microempreendedor
Individual;
8.

Importar arquivos DASSENDA;

9.

Importar arquivos

do parcelamento do simples nacional;

10. Visualizar períodos e eventos dos contribuintes enquadrados como Microempreendedor Individual;
11. Importar arquivos do DAS-SIMEI (Documento de Arrecadação do Microempreendedor Individual);
12. Importar arquivos da DASN-SIMEI (Declaração Anual do Microempreendedor Individual);
13. Consultar registros de importação do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) por
dia, podendo ser adicionado comentário, como também listar os dias de pendências de importação;
14. Consultar registros de importação do DASN (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) por
dia, podendo ser adicionado comentário, como também listar os dias pendências de importação;
15. Importar contribuintes do Simples Nacional que estejam em débitos com a Receita Federal para
posterior inscrição em Dívida Ativa no sistema de tributos do Município;
16. Gerenciar quais contribuintes enquadrados no simples nacional com débitos, que serão inscritos
em Dívida Ativa;
17. Consultar as inconsistências de pagamento dos arquivos importados do DASN com as baixas de
pagamento do Município;
18. Emitir relatório de confronto de informações entre as declarações DAS e as declarações de
escrituração fiscal, listando as inconsistências; Permitindo filtrar por tipo de inconsistência e valor;
19. Emitir relatório de todas as informações importadas do DAS (Documento de Arrecadação do
Simples Nacional);
20. Emitir relatório de todas as informações importadas no DASN (Declaração Anual do Simples
Nacional);
21. Emitir relatório de empresas do Município que declararam receita para outros municípios;
22. Emitir relatório de empresas de outros Municípios que declararam receita para o Município;
23. Emitir relatório de contribuintes enquadrados no simples nacional sem pagamento e que não
foram inscritos em Dívida Ativa;
24. Emitir relatório de empresas do simples nacional que declaram receita isenta no DAS;
25. Emitir relatório de empresas do simples nacional que declaram sem recolhimento no DAS;
14.22. MÓDULO DE ESCRITA FISCAL ELETRÔNICA
1.

Possuir cadastro Mobiliário Único;
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2.

Escriturar Prestadores de Serviços;

3. Escriturar livro fiscal eletrônico para todos os prestadores de serviços do município, com seleção do
período de competência que se deseja lançar;
4.

Escriturar Serviços de Construção Civil para prestadores de serviços;

5. Permitir escrituração via digitação, de notas fiscais, identificando número da nota, data de emissão,
série e subsérie, natureza dos serviços (código do serviço);
6.

Calcular automaticamente o tributo com base nas informações lançadas na declaração de serviços;

7. Permitir alterar/cancelar qualquer lançamento, exceto para lançamentos gerados pela emissão de
NFS-e, no encerramento da escrituração;
8.

Escriturar serviços tomados;

9. Escriturar livro fiscal eletrônico para todos os tomadores de serviços do município, com seleção do
período de competência;
10. Escriturar livro fiscal eletrônico para todos os prestadores de serviços do município, com seleção do
período de competência;
11. Possuir escrituração exclusiva para contadores, para que possam realizar seu pré-cadastramento e
utilizá-lo após liberação por intermédio de um funcionário da prefeitura com privilégios para esta
atividade (tipo de acesso que permita esta operação);
12. Verificar informações enviadas pelos contribuintes através das declarações, tais como: serviços
prestados por empresas de fora do Município, serviços prestados por empresas locais, serviços
prestados fora da cidade por empresas locais, relação dos serviços com maiores
arrecadações/declarações;
13. Incluir Ficha de Alteração Cadastral (FAC), com as opções de Novo Cadastro, Alteração de Cadastro,
Vínculo de Responsabilidade, Baixa de Responsabilidade;
14. Permitir na Ficha de Alteração Cadastral (FAC) com tipo Novo, Incluir usuário de forma automática
no momento da liberação;
15. Para Ficha de Alteração Cadastral (FAC) com tipo Novo, Incluir autorização para utilização de NFS-e,
de forma automática, no momento da liberação;
16. Lançar automaticamente valores declarados;
17. Cadastrar, alterar e alterar a situação cadastral de inscrições municipais;
18. Emitir recibo de declaração de ISS e de ISS retido;
19. Escriturar através de acesso seguro (assinatura digital) os documentos fiscais e ou cupons fiscais
emitidos e recebidos, contendo:
a) Razão social do declarante/contribuinte;
b) CNPJ/CPF;
c) Endereço completo;
d) Número do Cadastro Municipal Mobiliário, quando tiver;
e) Número e data de emissão do documento fiscal e
f) Valor dos serviços prestados e/ou tomados;
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20. Escriturar serviços eventuais, não enquadrados no cadastro mobiliário;
21. Permitir ao declarante que efetue seu cadastro e conceda permissão de acesso aos seus
colaboradores;
22. Permitir que o escritório contábil, através de seu usuário e senha, faça a escrituração de serviços
prestados e tomados de todos os seus clientes.
23. Permitir que a solicitação de cadastro de declarante seja confirmada pelo Fisco, habilitando o
solicitante para utilização da ferramenta;
24. Permitir declarações retificadoras com emissão da guia de pagamento;
25. Aceitar múltiplas atividades enumeradas na Lista de Serviços (LC 116/03) em um mesmo
documento fiscal;
26. Importar arquivos das administradoras de cartão, contendo as informações de débito e crédito;
27. Consultar os logs de importação dos arquivos das administradoras de cartão, podendo efetuar o
download do arquivo importado;
28. Visualizar erros de importações dos arquivos das administradoras de cartão;
29. Gerar protocolo de entrega, com a data e hora de entrega e os valores de débito e crédito, com o
CPF/CNPJ e nome do responsável pela importação, após o término da importação do arquivo das
administradoras de cartão;
30. Possuir relatório de importação dos arquivos das administradoras de cartão, contendo o CPF/CNPJ
da administradora, a competência e os valores de débito e crédito que foram importados por arquivo e
qual o tipo de importação (Normal ou Retificadora);
31. Emitir relatório de confronto do que foi declarado e o que foi informado pelas administradoras de
cartão;
32. Enquadrar/desenquadrar relacionamentos entre categorias personalizadas de declaração e
cadastros mobiliários;
33. Configurar campos a serem listados para as declarações de despesa;
34. Configurar se uma determinada despesa será de preenchimento obrigatório ou não;
35. Cadastrar novos tomadores de serviço pelos próprios declarantes, no momento da declaração de
serviços prestados;
36. Declarar serviços prestados e tomados para contribuintes isentos, imunes, com regime de
estimativa e regime fixo;
37. Declarar serviços prestados dos contribuintes do regime de homologação por: documento fiscal;
base de cálculo; categorias configuráveis ou planos de contas,
conforme
configurações
predefinidas;
38. Retificar declarações de serviços prestados já entregues e não pagas;
39. Retificar declarações de serviços prestados já realizadas e não pagas, por categoria, composto pelos
campos definidos nas configurações de categoria, com as fórmulas definidas também no mesmo
cadastro;
40. Retificar parcelas já pagas, desde que não exclua notas fiscais eletrônicas e não altere o valor do
ISSQN;
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41. Escriturar contribuintes de fora do município (Declarantes sem cadastro mobiliário) tanto de
documentos fiscais prestados como tomados, emitindo guia para pagamento do imposto;
42. Gerar parcelas complementares sem intervenção do Município e sem perder a referência e a
competência a qual ela complementa;
43. Disponibilizar rotina para cadastramento de requisição de compensação (valor pago a maior), após
deferido pelo Município, este valor será abatido do valor devido de competências futuras;
44. Enquadrar incentivos fiscais por cadastro mobiliário;
45. Configurar multa por atraso de declaração, separadamente por serviços prestados, serviços
tomados e contribuintes do simples nacional;
46. Lançar multa por atraso na declaração de forma geral;
47. Configurar quais itens da lista de serviço (LC116/03) poderão sofrer dedução na base de cálculo,
podendo ainda determinar qual o percentual máximo para dedução;
48. Permitir mais de uma declaração por competência.
49. Atender a LC 123/2006 referente ao Simples Nacional, quanto às alíquotas diferenciadas;
50. Efetuar declaração sem movimento;
51. Gerar recibo de retenção de ISSQN, podendo agrupar todas as notas de um mesmo prestador no
mesmo recibo;
52. Permitir que empresas exploradoras das atividades de leasing realizem as declarações de
tomadores domiciliados no município, devendo informar os documentos/contratos de forma individual
ou através de arquivo de sistema de escrita fiscal ou ainda contábil (em layout definido pelo Município)
com todos os documentos a serem declarados;
53. Conter rotina para que empresas exploradoras das atividades de Plano de Saúde realizem as
declarações de tomadores domiciliados no Município, devendo informar os documentos/contratos de
forma individual ou através de arquivo de sistema de escrita fiscal ou contábil (em layout definido pelo
Município) com todos os documentos a serem declarados;
54. Conter rotina para que empresas exploradoras das atividades de leasing processem as declarações
simplificadas para recolhimento do ISS devido ao Município. As declarações simplificadas deverão
conter as informações mínimas para apuração do imposto devido ao Município;
55. Conter rotina para que empresas exploradoras das atividades de plano de saúde processem as
declarações simplificadas para recolhimento do ISS devido ao Município. As declarações simplificadas
deverão conter as informações mínimas para apuração do imposto devido ao Município;
56. Conter rotina para que empresas exploradoras das atividades de administração de cartão de
crédito/débito processem as declarações simplificadas para recolhimento do ISS devido ao município.
As declarações simplificadas deverão conter as informações mínimas para apuração do imposto devido
ao Município;
14.23. MÓDULO DE ISS BANCOS
• Permitir a manutenção dos planos de contas das instituições financeiras, que deverão estar
disponíveis para os funcionários do município e para os responsáveis pelas declarações das instituições
financeiras, podendo os funcionários do município acessar todos os planos de contas das instituições
financeiras, e os responsáveis pela declaração das mesmas somente deverão ter acesso ao plano da
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respectiva instituição.
• Permitir que instituições financeiras possam cadastrar as contas colocando os dados como: número
da conta, nome da conta, descrição da conta, código COSIF da qual a conta está vinculada, código da
atividade da qual a mesma está correlacionada.
• Possuir sistemática onde o banco possa cadastrar as contas através da importação de arquivos,
através de layout disponibilizado pela licitante.
• Possuir lançamento via Plano de contas COSIF e Plano de Contas de cada Instituição Financeira,
sendo que ambas deverão estar correlacionadas com os códigos de serviço pertinentes.
• Possibilitar a importação de declaração de Instituições Financeiras (DESIF), com obrigatoriedade do
grupo contábil 7.0.0.00.00-9, e também se for o caso, para o grupo contábil 8.0.0.00.00-6, nos termos
da respectiva legislação municipal atual ou implantada durante a vigência deste contrato, no padrão
ABRASF.
• Possibilitar a importação de arquivos de Informações Comuns aos Municípios, com as informações
do Plano Geral de Contas Comentado (PGCC), bem como a Tabela de Tarifas da Instituição Financeira
quando obrigatório, no padrão ABRASF.
• Possibilitar a importação de arquivos de apuração mensal do ISSQN, discriminando a identificação
da dependência, demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por
subtítulo e demonstrativo do ISSQN mensal a recolher, no padrão ABRASF.
• Possibilitar o cruzamento entre as contas declaradas pela Instituição Financeira com os
demonstrativos contábeis (Balancete Analítico) da Instituição, apontando as divergências entre os
valores.
• Possibilitar verificar a arrecadação mensal e anual por conta COSIF das Instituições Financeiras
sediadas no município.
• Possibilitar a consulta do Plano Geral de Contas Comentado de atual utilização e de utilizações
anteriores.
• Possibilitar a importação de arquivo com as informações do demonstrativo das partidas contábeis
(Partidas Dobradas).
• Possibilitar a consulta do Balancete Analítico por cadastro econômico, CPF/CNPJ da instituição
financeira e pela data da importação.
14.24. MÓDULO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
1. Possuir aplicativo a ser instalado em disponível móvel compatível pelo menos com os sistemas
operacionais IOS e Android;
2.

Emitir NFS-e;

3.

Enviar qualquer nota já emitida por e-mail;

4.

Cancelar a NFS-e desde que esta esteja dentro do período permitido para o cancelamento;

5.

Visualizar as NFS-e já emitidas do prestador do serviço;

6. Permitir os fiscais liberar ou cancelar qualquer autorização para emissão de notas fiscais
eletrônicas;
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7. Emitir NFS-e utilizando vários itens da lista de serviços, conforme classificação da Lei
Complementar 116/03, inclusive na mesma nota;
8. Permitir a qualquer usuário (cidadão, entidade, empresa, etc.), verificar a autenticidade das Notas
Fiscais eletrônicas emitidas via QR code;
9. Permitir que o fisco defina se o contador do contribuinte terá permissão para realizar a emissão da
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica;
10. Permitir ao prestador de serviço configurar logo da empresa para ser utilizado no corpo da NFS-e;
11. Permitir ao prestador de serviço configurar observação padrão a ser sugerida em toda a emissão de
NFS-e;
12. Permitir ao prestador de serviço configurar informação complementar padrão, em momento
anterior a emissão da NFS-e, a ser sugerida em toda a emissão de NFSe;
13. Permitir o uso de tabelas (linhas x colunas) personalizadas na configuração e na emissão da NFS-e
para as informações complementares, escolhendo número de linhas e colunas, o software deve
permitir que sejam digitadas informação nas células da tabela;
14. Permitir ao prestador de serviço configurar um e-mail, em momento anterior a emissão da NFS-e,
para o qual todas as NFS-e sejam encaminhadas automaticamente, independente do tomador do
serviço;
15. Configurar número de dias após a emissão da NFS-e onde o prestador de serviço está autorizado a
cancelar a NFS-e;
16. Configurar quantidade de horas que a NFS- e poderá ser cancelada pelo prestador após sua
emissão;
17. Permitir ao usuário emissor de NFS-e que efetue uma solicitação para cancelamento de
determinada nota, informando o motivo e sua respectiva substituta quando houver;
18. Disponibilizar ao usuário fiscal, o controle para as solicitações de cancelamentos de NFS-e,
podendo o mesmo deferir/indeferir as respectivas solicitações, informando o motivo;
19. Enviar e-mail automaticamente ao tomador do serviço quando a NFS-e for cancelada;
20. Configurar se o nome fantasia dos prestadores de serviço usuários da NFS-e sairá no corpo da NFSe;
21. Permitir ao usuário emissor de NFS-e, copiar os dados de um documento já emitido para emissão
de nova nota;
22. Configurar quantos dias após a emissão a nota poderá ser substituída pelo contribuinte;
23. Realizar o download do arquivo de retorno (XML) resultado da integração, para cada NFS-e,
quando esta for feita via integração;
24. Utilizar Recibo Provisório de Serviço (RPS) com numeração sequencial crescente, devendo ser
convertido em NFS-e no prazo estipulado pela legislação tributária municipal;
25. Configurar se o tomador do serviço receberá créditos para serem utilizados no abatimento do IPTU;
26. Configurar percentual individual de créditos para abatimento de IPTU por tipo do tomador de
serviço: Pessoa Física ou Jurídica;
27. Selecionar para quais itens da lista de serviço deverão ser informados dados referente a construção
civil no momento de emissão da NFS-e;
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28. Imprimir na NFS-e as informações da construção civil com no mínimo: número da obra, ano da
obra, tipo da obra e número do C.E.I da obra;
29. Cadastrar obra e emitir NFS-e Informando: nome da obra, o responsável pela obra, C.E.I da obra,
Logradouro, Bairro e CEP;
30. Permitir configurar se irá ser utilizada unidade de serviço na emissão da NFS-e e se seu
preenchimento será obrigatório;
31. Permitir consulta dos arquivos XMLs de importação de NFS-e. Deverá ser possível identificar a
situação do arquivo, se importado com sucesso ou com erro. Deverá ser discriminado o motivo para os
que apresentarem erro;
32. Gerar relatório dos maiores emissores de NFS-e selecionando o serviço e período de data de
emissão;
33. Gerar relatório de contribuintes autorizados a emitirem NFS-e, mas que não emitiram nenhuma
nota, com filtros de: cadastro mobiliário e competência;
34. Gerar relatório de créditos de IPTU, com filtros de: data inicial e final e pela situação do crédito
(Pendentes, Pagos e Cancelados);
35. Visualizar a prévia da NFS-e antes de sua emissão, podendo imprimir;
36. Emitir notas fiscais eletrônicas, informando vários municípios onde os serviços foram prestados,
bem como o local de recolhimento do ISS, inclusive na mesma nota, conforme Lei complementar
116/03;
14.25. MÓDULO DE GESTÃO DA ARRECADAÇÃO
15 Trabalhar com Cadastro Único de Contribuintes Municipais, relacionando todas as propriedades
que o mesmo possua (imóvel urbano, rural, sociedades em atividades comerciais, serviços,
atividades profissionais, etc.);
16 Calcular todos os impostos ou taxas, pertinentes a cada cadastro técnico, sem a dependência de
alterações nos programas de cálculo e ainda permitir cálculo individual ou geral;
17 Configurar juros (simples, composto, Price, Selic, fixo) no financiamento de todos os tributos;
18 Definir forma de cálculo de correção, multa e juros, informando a data de início para a regra de
cálculo bem como, definir a forma de cálculo antecessora;
19 Cadastrar e gerenciar: bancos, tributos, moedas, mensagens de carnês;
20 Configurar parâmetros: valor da moeda de correção, multa e juros de mora pelo atraso de
pagamentos;
21 Classificar receitas tributárias, informando as movimentações executadas (lançamento,
pagamento, remissão, restituição, cancelamento, imunidade, isenção, descontos) disponibilizando
as informações para a contabilidade;
22 Inscrever em dívida ativa dos débitos vencidos e não pagos;
23 Imprimir carnê com código de barras padrão FEBRABAN;
24 Emitir Guia Única de pelo menos: IPTU, ISS e taxas, com os devidos descontos conforme a
legislação municipal;
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25 Possuir nas guias de pagamento: Data Limite válida, acréscimos legais (Juros, Multa e Correção
Monetária), Desconto, associando a um código único de baixa;
26 Emitir 2° via de guias de recolhimentos de tributos/taxas;
27 Emitir guia de recolhimento com diversos tipos de modelos, obedecendo às regras exigidas no
convênio bancário;
28 Cadastrar várias moedas, tendo a facilidade de cadastramento de valores de indexadores para
intervalos de datas;
29 Cadastrar dias não úteis para fins de cálculo de atualização monetária;
30 Habilitar a verificação de autenticidade de certidões emitidas on-line;
31 Permitir a digitação manual ou através de leitura de código de barras de carnes
recebidos/devolvidos, informando o motivo da devolução;
32 Consultar documentos devolvidos e entregues;
33 Consultar todos os lançamentos na Conta- Corrente e na Razão da Conta-Corrente, disponibilizando
consultas totalizadas por: data, contribuinte e tributos;
34 Dispor de Cadastro Único de Contribuinte de pessoas físicas e jurídicas, campos para
cadastramento de documentos de estrangeiros, considerando tabela de código de rua do município
e sem restrições para residentes fora do Município;
35 Emitir Certidão Negativa, Positiva e Positiva com Efeito de Negativa de tributos municipais;
36 Emitir Certidão Positiva com efeito Negativa, para contribuintes que possuir débitos parcelados,
com situação a vencer, sendo débitos em exercício ou em dívida ativa;
37 Realizar cálculo de restituição parcial do débito;
38 Deverá unificar em um único lançamento todos os tributos (impostos e taxas);
39 Realizar baixas de pagamento dos débitos de qualquer origem tributária automaticamente e de
forma centralizada, através dos movimentos de arrecadação fornecidos pelos Bancos, realizando
diferenciação entre data de pagamento e data de baixa;
40 Controlar diferenças de pagamento de forma automática e centralizada, podendo realizar
lançamento complementar da diferença (quando recolhimento a menor), para o contribuinte ou
para o banco responsável pelo recolhimento;
41 Baixar pagamentos por lote e impossibilitar qualquer alteração no lote de pagamento a partir do
momento que a contabilidade tiver realizado os devidos lançamentos de receita;
42 Propiciar que na consulta de extrato de débitos seja pesquisado de forma individual por
contribuinte, por cadastros (imobiliário e econômico), com ações de: emitir a guia de recolhimento,
parcelar, cancelar parcelamentos, bem como a impressão do relatório em layout totalmente
configurável;
43 Gerenciar todo

conjunto de fórmulas relativas ao cálculo dos tributos;

44 Gerar relatórios com as parcelas arrecadadas por tributo, com no mínimo os filtros de: data de
pagamento, data de crédito, lote, receita, banco e agência;
45 Configurar totalmente o layout dos modelos de carnes, inclusive quanto ao tamanho do papel a ser
utilizado;
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46 Relacionar com um protocolo: cancelamento, estorno, suspensão, remissão de qualquer receita,
com inclusão do motivo e observação;
47 Simular lançamentos de qualquer receita, não interferindo nos lançamentos que estão ativos, a
partir da simulação pode-se efetivar os lançamentos;
48 Gerenciar tipos de isenções, bem como a identificação da receita que poderá ser isenta;
49 Registrar e/ou alterar informações cadastrais com base em julgamento de processos de isenção;
50 Realizar recálculos de lançamentos;
51 Gerar arquivos contendo informações de boletos bancários para pagamentos;
52 Definir a quantidade de tributos necessários para o cálculo de qualquer taxa ou imposto realizada
pelo município;
53 Lançar um crédito tributário optando entre qual a forma de pagamento deseja para pagamento;
54 Inscrever débitos de IPTU e Taxas em Dívida Ativa transferindo os demais proprietários do imóvel
como coproprietários do débito;
55 Propiciar que a inscrição em dívida ativa seja realizada por tributo do lançamento ou até mesmo
agrupada em apenas um único lançamento em dívida, várias parcelas vencidas do exercício,
configurando de acordo com a classificação do débito;
56 Propiciar que na transferência para dívida seja cobrada uma taxa por Inscrição na dívida ativa,
podendo ser Percentual ou valor;
57 Lançar crédito tributário considerando o desconto diferenciado, ou seja, um desconto reduzido
para contribuintes que possuírem débitos vencidos;
58 Configurar um valor mínimo para o lançamento de um crédito tributário de acordo com cada
classificação, informando um valor mínimo para o total do débito e também por parcela;
59 Classificar o tributo entre imposto, contribuição de melhoria e taxa;
60 Conter histórico de todo o processamento de arquivos magnéticos que contém informações dos
pagamentos realizados, habilitando o download do arquivo e consulta das críticas geradas;
61 Calcular créditos tributários como IPTU e ISS de forma simulada, ou seja, enquanto estiver
simulado não está disponível para o contribuinte, sendo necessária a efetivação do processo de
cálculo para ser liberado ao contribuinte;
62 Disponibilizar consulta da movimentação tributária para confrontar com os valores contabilizados,
filtrando por período e mostrando valores de forma detalhada para conferência, entre
reconhecimento de receita, valores pagos, pagos a maior, pago a menor, pagos duplicados,
descontos, cancelamentos, isenções, remissões, prescrições, dação em pagamento, restituições e
compensações;
63 Prorrogar vencimento de um débito de forma individual, por receita e suas classificações ou por
período de vencimento;
64 Efetivar isenção de taxa de expediente de forma geral, bem como deverá enviar e-mail a cada um
dos contribuintes informando-os que o processo foi deferido e o carnê já está disponível para
impressão;
65 Realizar compensação de valores, sendo que os créditos pagos a maior, pagos duplicados ou até
pagos de forma equivocadas possam ser compensados com outros créditos do mesmo contribuinte
Página 140 de 230

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 2057

Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul
Praça Dr. Getúlio Vargas, nº 01, Caixa Postal 21 – Fones (047) 3471-2222
CNPJ 83.102.269/0001-06
Cep 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina
www.saofranciscodosul.sc.gov.br

que estejam em aberto, podendo compensar o crédito em aberto em sua totalidade ou não;
66 Permitir que os carnês impressos para determinado convênio estejam disponíveis para envio do
arquivo com o registro do boleto impresso ao banco que o boleto foi gerado, estando disponível o
envio por arquivo “txt” e por WebService;
67 Permitir a integração automática dos registros bancários de carnês por integração via webservice,
registrando automáticamente uma guia emitida junto ao Banco conveniado. Não gerar novo
registro bancário para emissão de nova guia, caso a parcela selecionada possua um registro
bancario Registrado com vencimento igual ou superior ao da segunda emissão , com a finalidade de
evitar gastos com taxas de registros bancários.
68 Permitir a prorrogação geral de débitos com a opção de prorrogar de forma automática os carnês
existentes a vencer com situação Registrado. Sistema devera permitir enviar o registro de
prorrogação junto ao Banco convêniado.
69 Permitir a consulta dos carnês emitidos, contendo os seguintes dados: codigo de barras, linha
digitavel, emissor, vencimento,banco,convênio, agência,valor da guia, descontos e permitir a
reeimpressão do documento. Nesta mesma consulta permitir acompanhar e visualizar a situação do
registro bancário contendo: Aguardando envio, registro enviado, registrado, não registrado,
cancelado, pago, pedido de baixa, baixa solicitado e prorrogação.
70 Definir desconto para emissão de guia unificada, podendo conceder desconto na multa ou juros na
emissão via portal do cidadão e na emissão interna ;
71 Exigir agrupamento na emissão de guia unificada para créditos em aberto;
72 Validar na emissão de Certidão Negativa de Débitos, considerando os sócios quando for empresa,
os responsáveis do cadastro quando for imóvel e o corresponsável do débito quando for divida
ativa;
73 Inicializar exercício de forma automática no dia 01/01 de cada ano de: processos, parâmetros de
cálculos e parâmetros de planilhamento;
74 Consultar Débitos em aberto do contribuinte por cadastro imobiliário ou mobiliário, exibir
separadamente os débitos que estão em cobrança administrativa, judicial, cartório, bem como
débitos parcelados administrativo, parcelados judiciais e parcelados em cartório;
75 Realizar automaticamente: suspensão, cancelamento e prescrição de débitos, com prazos e
parâmetros configurados, onde o sistema irá executar os procedimentos de tempo em tempo,
enviando notificação e e- mail a usuários configurados;
76 Exibir qual parâmetro foi utilizado para cálculo de correção, multa e juros ao calcular o valor
atualizado de um débito;
77 Listar Receita Própria, agrupada por Ano e Receita mês a mês;
78 Emitir posição financeira dos débitos em aberto em determinado mês, estes valores devem levar
em consideração os valores abertos no final do mês informado;
79 Integrar todos os tributos com a contabilidade, registrando todas as movimentações;
80 Integrar saldos de tributos em aberto com as respectivas contas contábeis de reconhecimento de
receita, no final de cada mês;
81 Emitir Controle dos Parcelamentos, Dívida Ativa e Execução Fiscal com criação de Executivos Fiscais
em formato PDF;
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82 Possibilitar a realização de Integração total diária com a Contabilidade;
83 Relacionar no cadastramento do tributo a Fundamentação Legal, bem como se está vigente ou não
esta fundamentação;
84 Notificar débitos com possibilidade de adicionar guia de pagamento para contribuinte com créditos
vencidos, com filtros mínimos de: bairro, contribuinte, período de vencimento dos créditos,
quantidade de parcelas em atraso, valor mínimo e máximo do débito;
85 Gerar aviso de débitos para contribuinte com créditos vencidos, com filtros mínimos de: bairro,
contribuinte, período de vencimento dos créditos, quantidade de parcelas em atraso, valor mínimo
e máximo do débito;
86 Exportar dados de avisos/notificação de débitos para impressão em empresas terceirizadas;
87 Possibilitar o cadastramento de Restrição de contribuintes, permitindo relacionar os usuários que
poderão ter acesso a restrição. Quando cadastrado a restrição de um determinado contribuinte o
sistema devera dar um alerta em tela para o usuário na rotinas de extrato de débitos e ficha
financeira.
88 Permitir o cálculo Geral de qualquer receita em segundo plano. Ex: O usuário poderá calcular o
IPTU de forma geral, habilitar a opção segundo plano, fechar o sistema que o calculo ira ser
processado normalmente.
89 Permitir o registro e controle de entrega e devolução de documentos emitidos podendo
registrar/devolver: Carnês, Notificações,aviso de débitos,certidão, termo de parcelamento. Permitir
registrar a entrega e devolução de forma Individual e/ou geral. No registro de entrega/Devolução
poder adicionar arquivos/imagens.
90 Possibilitar configurar privilégio de realização do cálculo tributário de cada receita por usuários,
não permitindo que usuário de outro setor ou departamento possam calcular débitos de outro.
91 Obter configuração para não permitir efetuar
inválido.Ex.:CPF/CNPJ zerado bloquear o cálculo.

calculo

tributário

com

CPF/CNPJ

92 A consulta de Extrato de débitos deve possuir em uma mesma tela rotinas para: Parcelar débitos,
Gerar notificação e aviso de débito, cancelar débitos, efetuar remissão de débitos, suspender e
prorrogar parcelas.
93 Permitir a geração do arquivo de lista de débitos conforme padrão bancário conveniado.
94 Permitir o cidadao emitir seus débitos como de IPTU, ITBI Taxas entre outros na modalidade PIX.
Podendo ele mesmo ler o QrCode, copiar e/ou salvar a chave PIX.
95 Permitir emitir guias para Pagamento com codigo de Barras e no mesmo layout o Qrcode para
pagamento na modalidade PIX.
5.25

MÓDULO DE GESTÃO DE IPTU E TAXAS

1. Cadastrar bairros, logradouros, planta de valores, loteamentos, condomínios, contribuintes,
edifícios e zoneamentos;
2. Relacionar logradouros com todos os bairros por onde passam e que esta informação seja utilizada
para consistência de entrada de dados cadastrais no cadastro imobiliário;
3.

Possuir filtros por: nome, parte do nome, cadastro, inscrição, logradouros e CPF/CNPJ;
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4. Manter histórico de alterações e emitir espelho das informações do cadastro imobiliário com
data/hora retroativa;
5. Permitir cadastro de mais de um contribuinte por imóvel, de acordo com sua respectiva fração
ideal ou percentual;
6.

Manter histórico dos valores calculados de cada exercício;

7. Permitir cobrança ou não da taxa da coleta de lixo para cada unidade imobiliária, de acordo com a
utilização da edificação;
8. Permitir que a planta de valores seja configurável, baseada no boletim de cadastro e na localização
do imóvel;
9.

Configurar valor mínimo do débito e da parcela;

10. Gerenciar Entrega e Devolução dos carnês de IPTU;
11. Configurar desconto de pagamento à vista do IPTU de modo diferenciado para os contribuintes
inscritos em dívida ativa;
12. Prorrogar os vencimentos sem cobrança de multa e juros individualizada por cadastro, receita ou
forma de pagamento;
13. Controlar as vistorias executadas nos imóveis bem como identificar o grupo de fiscal que realizou a
vistoria;
14. Informar endereço de correspondência com as seguintes opções: no imóvel, responsável,
contribuinte, imobiliárias ou endereço alternativo;
15. Não permitir cadastrar endereço do imóvel sem relacionamento entre o logradouro e bairro e caso
necessário permitir o relacionamento do mesmo durante o cadastramento do endereço do imóvel;
16. Configurar novas informações cadastrais imobiliárias sem necessidade de contratação de serviços
de customização;
17. Configurar novas informações no cadastro de seções, adicionando novos serviços ao trecho de
logradouro, sem necessidade de contratação de serviço de customização;
18. Emitir mensagem de erro se o servidor incluir ou alterar cadastro imobiliário, cadastro de seções
incompatível com o cadastro de logradouros;
19. Acessar informações sobre logradouros/trechos e bairros existentes no ato de inclusão do cadastro
ou sua alteração;
20. Desabilitar determinadas informações do cadastro imobiliário conforme a necessidade do cliente;
21. Relacionar qualquer arquivo ao cadastro imobiliário de forma individual e geral;
22. Mostrar no cadastro imobiliário a data e o nome do usuário que realizou a última alteração no
respectivo cadastro;
23. Permitir visualizar em tela o espelho do imóvel ,sendo necessário informar a da data do espelho.
Sistema deve listar os dados do imóvel exatamente na data informada.
24. Possibilitar consultar todos processos relacionado ao cadastro do imóvel selecionado, com o
recurso de visualizar detalhes do processo tais como: tramites, assunto, anexos do processo,pareceres
etc;
25. Desmembrar ou Remembrar imóveis;
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26. Permitir que os campos que compõem a inscrição imobiliária sejam configuráveis, podendo alterar
a ordem, tamanho e a descrição dos campos. Estes campos devem permitir a inclusão de informações
alfanuméricas;
27. Alterar a situação cadastral do imóvel para no mínimo as seguintes situações: Ativo, Desativado e
Suspenso, desmembrado, remembrado, baixado com débito, baixado para cálculo e inativo para
Construir;
28. Escolher um cadastro para replicar as informações em um novo cadastro, copiando todas as suas
informações, optando entre quais informações da inscrição imobiliária deve ser replicado e a
quantidade de cadastros para criação;
29. Permitir Vincular protocolo de solicitação para alteração de qualquer dado cadastral relacionado ao
cadastro imobiliário após concluir as alterações;
30. Permitir que sejam configurados os tipos de débitos que serão transferidos no momento da
transferência manual de proprietário do imóvel;
31. Permitir privilégios para usuário alterar cadastros que possuem débitos vencidos;
32. Visualizar alvarás com data de validade expirada para os cadastros imobiliários ativos;
33. Permitir privilégios para usuário alterar dados cadastrais de imóveis bloqueados;
34. Relacionar zoneamentos com o imóvel;
35. Gerar notificação de débitos para cadastros imobiliários com créditos vencidos, com no mínimo os
filtros: Bairro, Responsável pelo cadastro, Período de vencimento dos créditos, Quantidade de parcelas
em atraso, Valor mínimo e máximo do débito;
36. Exportar dados para impressão de aviso de débitos e notificação de débitos;
37. Gerar notificação cadastral para imóveis que estiverem com irregularidades cadastrais;
38. Gerar aviso e/ou notificação de débitos e notificação cadastral enviando para a imobiliária
responsável pelo imóvel;
39. Emitir comparativo de valores calculados entre exercícios diferentes, contendo no mínimo filtro
por: percentual de diferença através dos valores venais e algum dos tributos lançados;
40. Gerar arquivo para cobrança dos créditos tributários relacionados ao imóvel para cobrança na
modalidade débito em conta;
41. Unificar registros duplicados do cadastro de seção;
42. Definir valor mínimo em cada tributo ao calcular IPTU e Taxas;
43. Realizar manutenção nos cadastros imobiliários conforme privilégio;
44. Realizar manutenção nos cadastros de seções conforme privilégios;
45. Exportar dados para empresas de Geo Referenciamento;
46. Permitir inserir a numeração predial individualizada para cada testada do imóvel.
47. Informar posicionamento geográfico do endereço do cadastro imobiliário, buscando e visualizando
as coordenadas geográficas através de mapa;
48. Permitir a alteração geral de qualquer dados cadastral do imóvel, possibilitando filtrar quais
cadastros serão alterados com filtro de: Faixa de inscrição imobiliária, cadastro imobiliário, bairro,
logradouro e por situação cadastral.
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49. Possibilitar a alteração geral de qualquer informação cadastral da planta genérica de valores,
podendo filtrar por bairro, logradouro.
5.26
1.

MÓDULO DE GESTÃO DE ITBI E TAXAS

Lançar processo

de transferência de proprietário para imóveis;

2. Permitir transferir em apenas um processo o terreno e todas as unidades que pertencem ao
mesmo terreno;
3. Realizar cálculo atualizado dos valores venais de cada unidade, no momento que é lançado o
processo de transferência;
4. Utilizar mais de uma alíquota para apurar o valor do imposto a ser pago pela transferência do
imóvel;
5. Manter histórico de transmissão de propriedade dos imóveis com no mínimo: data, comprador,
vendedor e valor da transação;
6.

Cadastrar Imóvel Rural, para emissão de guia de ITBI rural;

7.

Permitir transferir de um proprietário para vários adquirentes;

8.

Atualizar endereço de entrega para correspondências dos imóveis envolvidos na transferência;

9. Configurar índice de reajuste sob o valor venal predial e valor venal territorial, tendo em vista
cálculo de planta de valores que estejam desatualizados;
10. Emitir no mesmo documento o laudo do processo de transferência e o código de barras para
pagamento do imposto;
11. Imprimir declaração de quitação do ITBI para processos cuja situação do lançamento tributário
estiver pago;
12. Bloquear lançamento de um novo processo de transferência cujo, imóvel esteja inadimplente com
o município;
13. Transferir parcialmente, onde que um proprietário pode transferir apenas um percentual da sua
propriedade para outros proprietários;
14. Permitir o cadastro de tabelionatos e relacionar usuários do sistema ao tabelionado, podendo um
tabelionato possuir vários usuários;
15. Possui cadastro de aliquitas do ITBI podendo cadastrar aliquotas diferenciadas para os processos de
ITBI on-line;
16. Permitir a inclusão do ITBI on-line pelos tabelionatos para imóveis urbanos e rurais com opção de
adicionar anexos;
17. Permitir configurar o método de inclusão do ITBI on-line,ter a configuraração da inclusão pelo valor
venal automático existente na base de dados e/ou inclusão do ITBI do tipo prévia onde será necesário
análise de algum servidor para liberar o processo de ITBI originado de forma on-line;
18. Permitir impugnar o ITBI on-line com campo para informar o novo valor, campo de justificativa e
anexos;
19. A consulta interna dos ITBIs deverá ter a opção de filtrar e diferenciar os on-line dos internos;
20. O usuário tabelionato poderá consultar os processos de ITBIs apenas do tabelionato em que esta
Página 145 de 230

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 2062

Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul
Praça Dr. Getúlio Vargas, nº 01, Caixa Postal 21 – Fones (047) 3471-2222
CNPJ 83.102.269/0001-06
Cep 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina
www.saofranciscodosul.sc.gov.br

relacionado, com possibilidade de impressão dos processos incluidos;
21. Possibilitar retificar o ITBI com situação transferido, deverá gerar um novo ITBI e permitir a emissão
da guia retificadora;
22. Possuir Gadgets dos processos de ITBI on-line, um tipo de fila dos processos de ITBI para facilitar na
análise e liberação;
23. Permitir configurar a quantidade de dias para o cancelamento automático dos ITBIs vencidos.
Permitir relacionar um motivo padrão de cancelamento;
24. Na inclusão do ITBI permitir selecionar no ato da inclusão se o débito será gerado para o comprador
ou para o vendedor;
25. Permitir a emissão da Certidão de Isenção e Certidão de Imunidade.
5.27

MÓDULO DE GESTÃO DO ISS E TAXAS

1. Gerenciar empresas optantes pelo Simples Nacional, onde o controle é feito na empresa matriz e
suas respectivas filiais;
2. Cadastrar e gerenciar os estabelecimentos vistoriados, contendo além dos dados existentes a data
de vistoria;
3.

Emitir Certidão: inscrição, baixa e atividade referentes ao cadastro mobiliário;

4.

Gerenciar o cadastro de pessoas jurídicas e físicas que exercem atividades no município;

5.

Referenciar o cadastro mobiliário (econômico) com o cadastro imobiliário;

6. Gerenciar o cadastro de sócios de acordo com suas cotas e ações, controlando o percentual
correspondente a cada um;
7. Manter histórico do cadastro econômico- fiscal com todas as informações lançadas por alteração,
desde a data de início da atividade;
8.

Configurar o valor mínimo do débito e da parcela no cálculo dos lançamentos para o mobiliário;

9.

Gerenciar a entrega dos carnês de ISS e taxas mobiliárias (inclusão e devolução);

10. Manter o histórico dos valores calculados de cada exercício;
11. Gerenciar os alvarás de localização e de vigilância sanitária e seus pagamentos;
12. Realizar consultas através de: nome, parte do nome, cadastro, endereço, CPF/CNPJ e atividade
(principal e secundária);
13. Adequar o sistema a Lei complementar n° 116/03;
14. Diferenciar microempresas e empresas de pequeno porte, conforme lei;
15. Gerir cadastro econômico-fiscal, cálculo e lançamento do ISSQN, EI (Empreendedor Individual) e
Taxas de Licença;
16. Calcular e lançar o ISSQN Fixo Anual, ISSQN Estimativa Fiscal, ISSQN sujeito à homologação
(inclusive ISSRF), Taxa de Licença Anual, Ambulante, Eventual e de utilização de logradouros públicos;
17. Gerar automaticamente os lançamentos do ISS e Taxas;
18. Configurar desconto de pagamento à vista dos lançamentos de ISS e taxas de modo diferenciado
para os contribuintes inscritos em dívida ativa;
Página 146 de 230

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 2063

Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul
Praça Dr. Getúlio Vargas, nº 01, Caixa Postal 21 – Fones (047) 3471-2222
CNPJ 83.102.269/0001-06
Cep 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina
www.saofranciscodosul.sc.gov.br

19. Gerenciar diversas atividades desempenhadas pelo contribuinte, destacando a atividade principal
das secundárias;
20. Controlar as vistorias executadas nas empresas (econômico) bem como identificar o grupo de fiscal
que realizou a vistoria;
21. Relacionar o cadastro de atividades com a tabela de CBO para identificação dos autônomos;
22. Informar endereço de correspondência com as seguintes opções: endereço alternativo,
contribuinte, domicílio fiscal (empresa) e contador;
23. Gerenciar situação cadastral mobiliária: ativos, baixados, desativados, suspensos e ainda realizar a
inclusão de novos tipos de situação cadastral;
24. Verificar existência de débitos anteriores na inclusão dos integrantes do quadro societário das
empresas estabelecidas no município;
25. Configurar informações referentes a cadastro de atividades que é vinculado ao cadastro mobiliário;
26. Desabilitar informações do cadastro mobiliário quando não se deseja mais administrá-las;
27. Permitir o cadastro automático/importado do IBGE das atividades no padrão CNAE, atendendo ao
padrão nacional de codificação de atividades econômicas;
28. Visualizar no cadastro mobiliário a data e o nome do usuário que realizou a última alteração;
29. Emitir alvarás de funcionamento de forma individual ou geral, escolhendo o período de vigência,
podendo ser prorrogada e derrogada a qualquer momento;
30. Emitir Alvarás de Funcionamento através do Portal de Auto-Atendimento, podendo fazer a
verificação de autenticidade;
31. Informar alerta de débitos vencidos relacionados ao cadastro mobiliário ou aos seus sócios no
momento de manutenção no cadastro;
32. Relacionar o cadastro mobiliário com apenas o contador cujo prazo de validade do CRC esteja
dentro do prazo para utilização;
33. Gerar notificação e aviso de débitos para cadastros mobiliários que possuam débitos vencidos ou a
vencer, filtrando no mínimo por: data de vencimento, número de parcelas em atraso, valor mínimo do
débito e valor máximo do débito;
34. Gerar notificação e aviso de débitos para serem impressos/entregues por empresa terceirizadas;
35. Permitir que as empresas que são obrigadas a efetuar declaração de serviço mensal, caso não
efetuem a declaração no prazo, seja alterado a situação cadastral para situação específica definida pelo
município;
36. Gerar a partir do arquivo da relação de empresas do município que é fornecido pela Receita
Federal, um arquivo com as empresas que possuem débitos no município;
37. Informar responsáveis técnicos de cada empresa;
38. Permitir que o contador responsável pela empresa possa solicitar protocolos, emitir segunda via de
boletos em nome da empresa que ele seja responsável;
39. Permitir alteração das características das atividades;
40. Relacionar no cadastro de atividades a utilização correspondente previstas na lei do zoneamento
do município;
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41. Permitir a visualização em tela do espelho do mobiliário através de uma data informada. Sistema
deve listar exatamente os dados da empresa na data informada.
42. Possibilitar consultar todos processos relacionado ao imobiliario selecionado, com o recurso de
visualizar detalhes do processo tais como: tramites, assunto, anexos do processo,pareceres etc.
43. Permitir o cadastro de veículos com a possibilidade de cadastrar Marca, Modelo, Prefixo , tipo de
placa brasileira/padrão Mercosul e placa . Podendo relacionar a um cadastro mobiliario, a um ponto de
táxi e a motoristas com a possibilidade de cadastrar mais de um motorista ao veículo. A informação do
motorista deve conter dados relacionado ao cadastro de pessoas, permitir inserir numero da CNH,
categoria, e data de validade.
44. Pemitir o cadastro de Eventos, contendo as seguintes informações: Nome, Responsável, Mobiliário,
tipo de evento (possibilitar o cadastro de tipo de eventos), data hora inicio, data hora fim e endereço
do evento.
45. Permitir a solicitação de forma on-line pelo cidadão a solicitação de viabilidade de abertura de
empresa.
46. Possibilitar controlar e gerenciar as solicitações de viabilidade de abertura de empresa, com
ferramentas de deferimento/indeferimento do processo deforma manual e/ou automático, geração do
documento do resultado da análise de viabilidade. Envio de e mail automático do resultado da análise
para o contribuinte solicitante.
5.28
1.

MÓDULO DE GESTÃO DE RECEITAS DIVERSAS

Configurar fórmula de cálculo de cada tarifa ou taxa a ser cobrada;

2. Possuir tabelas parametrizáveis de valores, que permitam realizar o cálculo automaticamente de
qualquer taxa previstos na legislação municipal, sem digitação manual do valor final;
3.

Vincular qualquer

receita ao cadastro imobiliário ou cadastro econômico;

4.

Extinguir débitos por serviços não realizados;

5.

Emitir Nota Avulsa através da lista de serviço ou atividade econômica;

6.

Possibilitar a cópia de uma nota fiscal Avulsa, respeitando o sequencial das notas existentes.

7. Emitir guias de recolhimento em padrão bancário, com cálculo automático de acréscimos quando
em atraso, permitindo a configuração e emissão de diversos layouts;
8. Gerar notificação e aviso de débitos para contribuintes que estejam em atraso com determinado
serviço, filtrando por: quantidade de parcelas em atraso, tipo de atraso (consecutivo ou alternado) e a
faixa de valor para geração;
9.

Exportar dados para impressão de aviso de débitos e notificação de débitos;

10. Gerar Nota Avulsa verificando os débitos do prestador e tomador de serviço;
11. Permitir que o cidadão efetue a inclusão da Nota Fiscal Avulsa on line;
12. Permitir adicionar anexos na Nota Fiscal Avulsa
13. Permitir gerenciar todas as notas avulsas emitidas diferenciando as notas emitidas pelo cidadão e
emitidas pela prefeitura.
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5.29

MÓDULO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

1. Cadastrar melhoria relacionando os imóveis;
2. Parametrizar todas as rotinas de cálculo conforme a obra;
3. Permitir que se busque as informações do Cadastro imobiliário, para selecionar os imóveis;
4. Parcelar e reparcelar débitos, com emissão dos respectivos termos;
5. Permitir que seja efetuado o relacionamento de todos os imóveis situados no endereço da obra;
6. Cadastrar os tipos de obras;
7. Permitir cadastrar arquivos/imagens no cadastro da obra;
8. No cadastro da obra poder configurar dados parametrizavel podendo adicionar informações
adicionais da obra exemplo: Data de publicação, quantidade de imóveis, controle do andamento da
obra etc;
9. Poder identificar e relacionar imóveis na obra de forma geral e individual.
5.30
1.

MÓDULO DE GESTÃO DE OBRAS E POSTURAS

Gerenciar e emitir documentos de:
a) Alvará de demolição;
b) Certidão de registro;
c) Alvará de licença de construção;
d) Habite-se;
e) Certidão de habite-se;
f) Ofício e certidão avulsa;
g) Certidão de cancelamento;
h) Certidão de demolição e
i) Certidão de Construção;

2.

Cadastrar fiscais;

3. Interligação para os cadastros imobiliários a documentos emitidos pela análise projetos,
denominando-os como construções aprovadas, contendo informações como: alvará de construção
habite-se e certidões de cancelamento e demolição da construção;
4.

Gerenciar serviços de fiscalização de obras e posturas;

5. Gerenciar cadastro de engenheiros/arquitetos responsáveis pelas obras, com controle do número
do CREA e data de validade;
6. Gerenciar cadastro de construtoras, com controle de data de validade, relacionando os
Engenheiros/Arquitetos;
7.

Gerenciar tipo de alvará a ser liberado para: construção, ampliação, demolição e reforma;

8. Controlar finalidades dos alvarás/obras contendo no mínimo: residencial, comercial, industrial,
prestação de serviço, templo e mista;
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9.

Cadastrar tipos de construção a serem utilizados no controle de alvarás/obras;

10. Possuir controle dos tipos de construção, com no mínimo os seguintes tipos: concreto superior,
concreto médio, alvenaria superior, alvenaria média, alvenaria simples, madeira dupla, madeira simples,
madeira bruta, mista simples, mista média, precária, área aberta, Box, garagem.
11. Gerenciar cadastro dos alvarás/obras do tipo normal, regularização ou parcial;
12. Nomear a obra;
13. Gerenciar novas informações a respeito do controle de alvarás/obras, sem necessidade de
contratação de serviço de customização;
14. Controlar conclusão de obras/alvarás de forma parcial ou total, com a data de conclusão (no caso
de conclusão parcial, deve solicitar a área da obra que foi concluída), numerando separadamente cada
conclusão;
15. Relacionar os

fiscais responsáveis na conclusão de obras/alvarás;

16. Permitir o cálculo/lançamento de valores para os diversos tipos de alvarás, bem como o lançamento
de taxas e tributos diversos conforme definido em suas fórmulas de cálculo;
17. Configurar parâmetros/fórmulas de cálculo de tributos/taxas;
18. Emitir diversos alvarás com layout totalmente configurável, com informações utilizadas no
processo;
19. Emitir habite-se (conclusão de alvará) com layout totalmente configurável, com informações
utilizadas no processo;
20. Gerenciar obras/alvarás de imóveis urbanos e rurais;
21. Possibilitar a emissão da analise de viabilidade de construção/reforma/demoliçao e/ou
parcelamento de solo de forma on-line, emitindo o documento da viabilidade automática sem
intervenção humana enviado-a automáticamente para o e-mail do requerente quando ocorrer a
quitação da taxa de protocolo. Sistema deve buscar dados do imóvel para emissão da viabilidade tais
como: zoneamento,indices urbanistiscos, dados territorias etc.
22. Possibilitar a solicitação da análise de projetos de forma on-line, possuindo recurso de configurar os
documentos obrigatórios e opcionais.Permitir registrar pareceres da análise de projeto podendo o
servidor retornar o processo ao requerente para correções do projeto e permitir o cidadão solicitar nova
reanálise.
23. Permitir que quando deferido a análise de projeto no mesmo processo seja emitido o documento
de Alvará com assinatura Digital. Anexar automáticamente o Alvará no processo com situação disponivel
para o cidadão.
24. Possibilitar assinatura dos projetos aprovados possuindo recurso de criação e inserção de carimbos
de forma digital para cada secretaria.
25. Permitir solicitar a vistoria e o Habite-se de construção de forma on-line em um unico processo com
a opção de configurar os documentos obrigatórios e opcionais.
26. Emitir as guias com layout personalizado, com código de barras padrão FEBRABAN, calculando
automaticamente os acréscimos para o caso de pagamentos em atraso;
27. Gerenciar

parcelamento de solo, remembramento e desmembramento;

28. Gerar arquivos contendo as informações dos alvarás para o INSS;
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29. Permitir que as rotinas de alvará de obras e alvarás de parcelamento de solo sejam utilizadas por
rotinas automatizadas;
30. Definir a regra de cálculo para área total do alvará, levando em consideração os valores de área
existente, área ampliada, área irregular, área reforma e área demolir;
31. Alimentar automaticamente os dados do cadastro imobiliário ao concluir uma obra;
32. Permitir Transferir o Titular da obra;
33. Permitir gerar processo fiscal para obras sem o devido alvará;
34. Permitir gerar notificação fiscal para obras sem o devido alvará.
35. Permitir gerar auto de infração para obras sem o devido alvará;
36. Permitir Embargar uma obra ;
37. Permitir gerar uma Notificação Preliminar;
38. Permitir inserir testemunhas em um proceso de fiscalização
39. Permitir inserir fotos/anexos em um processo de fiscalização
40. Possibilitar a criação de assuntos de processo de fiscalização, podendo cada assunto ter um fluxo de
processo especifico criado e determinado pelo servidor.
41. Possibilitar a emissão dos documentos de Auto de Infração,Notificação e Embargo pela impressora
térmica conectada via Bluetooth
42. Possibilitar o acesso ao sistema via tablet on-line
5.31

MÓDULO DE GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA

1. Conter recursos para administrar todos os tributos inscritos em dívida ativa (IPTU, ISSQN, Taxas e
outros), no que se refere à inscrição e cobrança, administrativa, judicial e cartório;
2. Controlar e emitir livros de registro de dívida ativa (termos de abertura e encerramento e
fundamentação legal) controlando, no registro das inscrições, o número e a folha em que a mesma se
encontra no livro de registros;
3. Gerenciar parcelamentos em atraso, selecionando as parcelas atrasadas para o cancelamento do
parcelamento, conforme legislação municipal;
4.

Informar o contribuinte responsável pelo parcelamento;

5. Gerenciar a emissão das notificações de diversos tipos e modelos de petições para cobrança
judicial, de certidões em texto e layout definido pelo usuário;
6. Cadastrar os corresponsáveis da dívida ativa, listando os mesmos nas notificações, CDA’s, carnês e
qualquer texto em que seja necessário;
7. Controlar as dívidas ativas, gerando informações sobre e no ato da inscrição (livro, folha, data e
número da inscrição), com cálculos de atualizações e acréscimos legais;
8. Gerenciar processos de cobrança judicial, inclusive com relação a suas fases: notificação, certidão,
petição, ajuizamento;
9. Possuir rotinas de inscrição em dívida ativa dos tributos e outras receitas vencidas e não pagas,
registradas na conta corrente fiscal, de acordo com a legislação;
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10. Configurar parcelamento de dívida ativa, podendo parcelar várias receitas, conceder descontos
através de leis municipais, estabelecendo um valor mínimo por parcela e período de vigência da lei;
11. Demonstrar analiticamente os parcelamentos e reparcelamentos num determinado período ou
contribuintes;
12. Demonstrar analiticamente

os débitos inscritos em dívida ativa;

13. Demonstrar débitos ajuizados, pagos, abertos, cancelados, emitidos por contribuinte, imóvel ou
econômico;
14. Demonstrar débitos prescritos e a prescrever;
15. Criar e gerenciar diversos programas de recuperação de dívida ativa, com controle de descontos
diferenciados;
16. Parcelar débitos do contribuinte de diversas origens e exercícios, mantendo informações sobre a
origem dos créditos fiscais;
17. Cancelar parcelamento de forma geral e individual, mesmo quando com parcelas pagas,
descontando-se o valor proporcionalmente nas inscrições com a opção de configurar o abatimento pelo
método de imputação;
18. Contabilizar todas as movimentações efetuadas na dívida ativa, como pagamentos, prescrição,
cancelamentos dentre outros;
19. Agrupar nas consultas e relatórios gerenciais os débitos entre Administrativo, Judicial, ou Cartório,
dependendo da fase de cobrança em que cada um se encontra inclusive parcelamentos;
20. Permitir junção de dívidas para cobrança administrativa/judicial/cartório com no mínimo as
seguintes informações: Contribuinte, Classificação da Receita, Ano de Lançamento, Cadastro Imobiliário
e Cadastro Econômico;
21. Gerar petições para mais de um processo de dívida ativa;
22. Permitir que no momento de um parcelamento de débitos em dívida ativa possam ser selecionados
também débitos que estão em cobrança no exercício e estes ao efetivar o parcelamento sejam inscritos
em dívida automaticamente;
23. Estornar inscrição em dívida ativa caso identificado que a inscrição foi realizada de forma indevida
e que ainda não tenha sido efetuado nenhuma movimentação com a inscrição na dívida ativa;
24. Alertar no momento do cancelamento do parcelamento caso contenha débitos judiciais envolvidos
no parcelamento;
25. Imprimir documento previamente configurado no momento do cancelamento do parcelamento;
26. Cancelar parcelamento permanecendo juros de parcelamentos nas novas parcelas criadas;
27. Permitir que ao cancelar o parcelamento, a data de vencimento das novas parcelas seja
considerada a data do cancelamento do parcelamento, atualizando os valores até esta data;
28. Definir privilégios de acesso por usuário para dívidas administrativas e judiciais;
29. Permitir que seja efetuado o cancelamento apenas de uma única parcela quando uma dívida
estiver parcelada;
30. Gerenciar parcelas que estão em um processo de cobrança administrativa, judicial e cartório,
podendo incluir e excluir uma parcela após processo gerado;
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31. Gerenciar parcelas que estão em uma CDA e Petição, sendo ela, administrativa, judicial e cartório,
podendo incluir e excluir uma parcela após certidão e petição gerada;
32. Permitir que antes de efetivar a abertura de processos administrativos seja efetuada geração em
formato prévio, podendo visualizar os supostos processos que serão criados;
33. Enviar Certidão de Dívida Ativa para cobrança em cartórios de maneira automática através de
WebService;
34. Permitir que a inscrição em dívida ativa de débitos de exercício que estiverem em atraso, seja feita
todos os meses de forma automática, sem a necessidade de algum usuário efetuar o procedimento
mensal. Deverá ainda enviar e-mail aos responsáveis a cada nova execução;
35. Permitir que os parcelamentos de dívida ativa que estiverem com três ou mais parcelas vencidas,
sendo elas consecutivas ou não, sejam cancelados de forma automática, sem a necessidade de algum
usuário efetuar o procedimento, enviando e- mail aos responsáveis sobre a execução dos
cancelamentos;
36. Possibilitar a antecipação de pagamento de parcelamento.
37. Permitir que ao cancelar algum parcelamento, seja realizada a imputação dos débitos, respeitando
a ordem de primeiro os débitos com fato gerador mais antigo, após as taxas, após os impostos;
38. Permitir a impressão de prévia de cancelamento de parcelamento, demonstrando as inscrições em
dívida ativa que estão relacionadas ao parcelamento e serão retornadas para aberto;
39. Gerar o demonstrativo de cálculo com todas as informações necessárias para o correto
ajuizamento da execução judicial;
40. Possuir integração com o SCPC- Serviço Central de Proteção ao Crédito;
41. Possibilitar configurar o Bloqueio de emissão de guias em situação protesto
42. Possibilitar o contribuinte realizar o parcelamento de divida pelo portal do cidadão. Possuir
configurações para liberação do serviço de parcelamento on line , podendo configurar: se ira permitir
parcelamento de dividas Judiciais e cartório , parametrizar texto de “li e concordo” para confirmar e
efetivar o acordo.
43. Permitir a emissão de guias de divida ativa não parcelada pelo portal do cidadão, podendo
configurar o serviço para não permitir a emissão de dividas cartório e judicial com a possibilidade de
parametrizar mensagem quando o cidadão selecionar a divida cartório e judicial.
44. Permitir a abertura dos processos individuais e/ou em lote, com a possibilidade de gerar processo
para um determinado valor mínimo, ano base , apenas para contribuintes com CPF/CNPJ válidos,
apenas com endereço válido, para determinadas receitas , vencimento e data de inscrição. Com a
opção de gerar um prévia.
5.32

MÓDULO DE DOMICÍLIO ELETRÔNICO

1.

Registrar documentos eletrônicos, enviando aos contribuintes via Serviço On-line;

2.

Aderir à utilização de comunicações eletrônicas através de autenticação com certificado digital;

3. Obrigar a assinatura eletronicamente com certificado digital da comunicação no ato de sua
visualização;
4.

Solicitar adesão ao domicílio eletrônico pelo contribuinte por serviço on-line, exigindo concordância
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de termo de aceite com assinatura digital;
5. Salvar certificado digital do contribuinte em repositório do próprio sistema gerenciador do domicílio
eletrônico;
6. Permitir que a assinatura digital aos documentos seja efetuada de maneira que não necessite de
softwares rodando em paralelo no computador que será utilizado para efetuar a assinatura, podendo
assinar em qualquer sistema operacional, desde que o contribuinte esteja conectado a internet.
7. Permitir no credenciamento que o contribuinte importe o certificado digital, de maneira que as
futuras assinaturas na ciência de documentos sejam feitas diretamente no servidor, sem exigir qualquer
software executando em paralelo na assinatura digital;
8. Permitir ao contribuinte credenciado visualizar seus documentos digitais, solicitando assinatura
digital para visualização e visualizando documentos antigos assim como sua movimentação anterior e
entrar com recurso em eventual discordância de um determinado fato;
9. Gerenciar documentos eletrônicos por classificações, onde cada classificação deve pertencer a um
tipo de documento diferente, onde cada classe possa configurar os usuários responsáveis;
10. Controlar prazos de ciência e finalização da documentação eletrônica enviada aos contribuintes,
configurável para cada classificação e permitindo a ciência e conclusão automática caso o gestor tenha
interesse;
11. Permitir a gestão dos documentos eletrônicos, controlando os documentos que estão pendentes de
recebimento, assinatura, envio ao usuário, aguardando ciência, em prazo de recurso, recurso impetrado
e documentos finalizados, além dos prazos de recurso e ciência;
12. Enviar e-mail ao contribuinte na existência de novos comunicados disponíveis para visualização no
serviço online;
13. Emitir relatório com layout totalmente customizável de qualquer informação que esteja cadastrada
no sistema de domicílio eletrônica;
14. Definir dias para recurso em cada uma das classes de envio de documentação eletrônica;
15. Definir para determinada classe de documentação eletrônica a ciência será automática, ou seja,
assim que disponível ao contribuinte já registrar a ciência automaticamente;
16. Permitir que os comunicados só poderão ser visualizados para os usuários que estiverem
habilitados em cada uma das classes disponíveis para envio de documentos via domicílio eletrônico;
17. Permitir que as empresas com domicílio fiscal no município, que são optantes do Simples Nacional,
a adesão à utilização do domicílio eletrônico deve ser obrigatória, ou seja, todas as empresas devem ter
adesão de maneira automática;
18. Permitir que qualquer comunicação enviada ao contribuinte optante do DEC, deverá estar assinada
digitalmente pelo usuário do município.
5.33

APP (APLICATIVO MOBILE DE SERVIÇOS E AUTO-ATENDIMENTO)

i.Disponibilizar gratuitamente o Aplicativo Nativo para download nas lojas: Google Play e Apple Store;
ii.Integrar o aplicativo ao sistema de gestão com acesso aos mesmos dados de maneira compartilhada,
sem bancos de dados intermediários;
iii.Solicitar acesso aos serviços pelo aplicativo, sendo esse acesso também considerado para consultar os
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serviços no portal do município;
iv.O login tanto no Aplicativo quanto no Portal de serviços/autoatendimento deverá ser um só, através do
CPF e senha do usuário;
v.Alterar senha de acesso do usuário via aplicativo. A nova senha definida via aplicativo deverá ser válida
também para o acesso ao portal de serviços e para o sistema de gestão;
vi.Disponibilizar serviço de recuperação de senha de acesso, sendo a nova senha considerada para
acessar o sistema/portal do município;
vii.O App deverá estar acessível e ser um só, tanto para servidores/funcionários da entidade como para o
cidadão comum e também para empresas;
viii.Possuir gerenciamento de retaguarda, sendo possível administrar serviços, indicadores de gestão e
rotinas relacionadas a aplicação para serem disponibilizadas ao usuário final;
ix.Gerenciar os dados cadastrais consultados pelos usuários a partir do aplicativo pelo sistema de
gestão/retaguarda;
x.Disponibilizar serviços por contexto/grupo de tal forma que o usuário mesmo sem treinamento consiga
acessá-los no aplicativo;
xi.Permitir que o município defina a ordem de exibição dos agrupadores de serviços no aplicativo,
conforme prioridade de cada agrupador;
xii.Criar/desativar agrupadores de serviços/indicadores, podendo definir ícone exclusivo para cada um;
xiii.Possuir uma galeria interna de ícones para serem vinculados durante a criação dos grupos de consulta
para serem exibidos no aplicativo;
xiv.Permitir, via sistema de retaguarda visualização prévia da disposição dos grupos/serviços/indicadores
disponíveis para os usuários, podendo verificar como eles ficarão dispostos para o usuário final,
diretamente no software de gestão;
xv.Informar na visualização prévia um usuário, através da seleção do cadastro único de pessoas, a fim de
verificar quais funções estarão disponíveis para o mesmo visualizar no App;
xvi.Disponibilizar os serviços no App, conforme padrão definido pelo sistema;
xvii.Disponibilizar acessos no App de forma automática por Perfil, onde o usuário tenha vinculado às
informações filtradas de acordo com o(s) perfil dele, podendo também possuir várias contas vinculadas
no mesmo dispositivo. Por exemplo: Permitir que duas pessoas utilizem um mesmo dispositivo, para
acesso a suas contas, na mesma instalação do App;
xviii.Permitir que o CONTRATANTE defina a cor do tema do aplicativo e dos ícones de grupo, conforme
cores pré-estabelecidas pelo sistema;
xix.Permitir que o CONTRATANTE defina o brasão/logo ou marca d'água do órgão público que será exibido
no aplicativo;
xx.Disponibilizar no aplicativo, área para consultar as notificações enviadas para o usuário logado,
marcando como lido e/ou excluir o registro;
xxi.Disponibilizar no aplicativo pesquisa de termos que retornem os serviços e indicadores disponíveis;
xxii.Visualizar os últimos serviços acessados, para facilitar o dia a dia do usuário;
xxiii.Visualizar grupos de serviços/indicadores por lista ou por ícones;
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xxiv.Permitir que o usuário defina no aplicativo as configurações para o dispositivo, contendo: recebimento
de notificação push, visualização do menu em lista, exibição de serviços mais acessados, limpar dados
do aplicativo e exclusão de conta;
xxv.Disponibilizar serviço de consulta de processos/protocolos, contendo a visualização de todos os
processos, independentemente da situação que estejam relacionados ao usuário logado com a
possibilidade de visualizar todos os históricos dos processos. Permitir ainda que o usuário possa
visualizar de forma simples e objetiva o andamento do processo, através das etapas configuradas para
o mesmo;
xxvi.Disponibilizar serviço para a abertura, acompanhamento e tramitação de processos digitais/protocolos,
sendo realizado através de um assistente que oriente o usuário, durante as etapas de abertura.
xxvii.Possuir serviço para assinar documentos, contendo a visualização de todas as solicitações de
assinaturas pendentes e efetivadas, podendo fazer o download do arquivo e consultar dados básicos,
como: nome, situação, solicitado por e data da solicitação. Permitir assinar apenas os arquivos se o
usuário logado no aplicativo possuir certificado digital do tipo A1 no padrão ICP-Brasil e/ou AutoAssinado (para assinatura Eletrônica Básica e/ou Avançada) já disponível no repositório de certificados;
xxviii.Consultar documentos com e sem autenticação no aplicativo. O objetivo visualizar quais documentos
são necessários para solicitar processos digitais, bem como, identificar a legislação relacionada, quais
setores irão analisar o pedido e a previsão de resposta;
xxix.Solicitar manutenções e registrar demandas municipais (como buracos em vias públicas), podendo
durante o registro visualizar no mapa as ocorrências próximas e do mesmo tipo já registradas, também
deverá prever adicionar até 5 imagens para comprovar;
xxx.Disponibilizar serviço para acompanhar as solicitações de manutenções e registro de demandas
municipais, podendo visualizar as demandas já registradas pelo usuário logado e acompanhar a
situação do registro;
xxxi.Enviar notificação push do sistema de Gestão para o aplicativo, conforme configurações gerais, sendo
que ao visualizar a notificação e acessá-la, caso tenha algum serviço relacionado, o mesmo deverá ser
carregado diretamente. No caso do serviço necessitar de login e o usuário estiver desconectado no
momento, deverá solicitar ao mesmo que proceda com novo login;
xxxii.Disponibilizar envio de notificação push dos serviços para as seguintes situações:
a) Nas movimentações de processos digitais como: trâmites, complementos, encerramento,
arquivamento, paralisação, reabertura e abertura de processo;
b) Ao finalizar o pedido de solicitação de acesso, ao usuário ser notificado por email, e quando a
solicitação for liberada ou indeferida pelo município;
c) Após concluir a solicitação de recuperação de senha, sendo informada que foi enviado por
email a confirmação;
d) No cadastro de recados diversos, considerando o perfil configurado para envio da
notificação;
e) Para o serviço de solicitação de manutenção e registro de demandas, no momento que a
demanda é gerada, ao ser programada a execução do serviço e quando a solicitação for
cancelada, concluída ou reprogramada;
f) Após geração da folha de pagamento, permitir realizar o envio da notificação para os
servidores públicos, informando a liberação do recibo de pagamento da competência em
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exercício;
g) Configurar notificações de cálculos tributários, débito a vencer, pagamento de parcelas e
transferência de dívida ativa;
h) Configurar notificações de liquidação de pagamento de empenhos para usuários cadastrados
como fornecedores;
i) Configurar notificações das licitações publicadas para os usuários que identificam- se como
interessados nas licitações visualizadas pelo aplicativo e
j) No momento de cadastrar comunicados diversos para os usuários, permitir configurar
destinatários específicos;
k)

Ao disponibilizar documentos para o usuário/servidor assinar digitalmente;

xxxiii.Permitir que os Gestores públicos consultem os indicadores de gestão das determinadas situações:
a) Estatísticas de processos digitais, com estimativa de quantos processos foram gerados no
ano, ranking dos assuntos mais solicitados e análise dos processos pendentes e encerrados nos
últimos exercícios;
b) Maiores credores do município, demonstrando os principais credores do município com
saldo a pagar;
c) Comparativo da receita e despesa, visualizando comparativo entre Receita Prevista x Despesa
Fixada e Receita Arrecadada x Despesa Realizada;
d) Principais receitas do município;
e) Controles legais, visualizando aplicação dos recursos em pessoal, saúde e educação,
apresentando o controle entre o percentual executado e o percentual legal;
f) Consumo de materiais, apresentando o valor total de consumo dos materiais, indicando-o
pela classificação do produto, mês a mês e com um comparativo dos últimos 5 anos;
g) Comparativo de compras empenhadas, indicado pela classificação do produto, órgão e
unidade dos últimos 5 anos, também o ranking dos produtos;
h) Quadro de funcionários, visualizar a quantidade de funcionários por faixa etária, por sexo e
grau de instrução;
i) Saúde ocupacional, permitindo visualizar os motivos e CIDs que geraram mais atestados para
os funcionários e tempo médio de atestado;
j) Consolidação anual de funcionário, exibindo total de funcionário, total de funcionários
admitidos e demitidos;
k) Bairros com maior lançamento de IPTU, permitindo visualizar os lançamentos tributários de
IPTU realizados por bairro;
l)

Visualizar índice de inadimplência registrado no município;

m) Visualizar quantidade de NF-e emitidas.;
n) Visualizar valores declarados de ISS;
o) Visualizar estatística de pagamento de IPTU e
p) Arrecadação anual apresentar um comparativo da arrecadação dos últimos anos, podendo
filtrar por débitos em exercício e dívida, bem como por receita;
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xxxiv.Consultar empresas ativas no município, por segmento de atuação, contendo informações detalhadas
como: razão social, endereço, contato e caso queira, visualizar a localização da empresa pelo mapa;
xxxv.Consultar notas fiscais de serviços tomados pelo cidadão logado;
xxxvi.Emitir notas fiscais eletrônicas, no caso do usuário logado ser um prestador de serviços. A Nota fiscal
também deverá permitir emissão além do seu lançamento, através de impressora Térmica Bluetooh,
compatível;
xxxvii.Permitir ao funcionário acesso ao seu recibo de pagamento, podendo fazer o download do relatório;
xxxviii.Possuir serviço para que os fornecedores possam consultar os valores a receber do município;
xxxix.Consultar de forma resumida os relacionamentos que o cidadão tem com a administração pública,
considerando: processos digitais, débitos, empenhos, ordens de compra e folha de pagamento;
xl.Visualizar débitos em aberto, bem como a emissão de boleto para pagamento, podendo realizar a
cópia do código de barras para pagamento direto via internet banking e aplicativo do banco;
xli.Permitir consultar a autenticidade de recibo de pagamento dos servidores públicos;
xlii.Consultar as licitações cadastradas pelo município, podendo realizar o download dos editais
disponíveis;
xliii.Permitir ao gestor visualizar o relatório de extrato do cidadão, contendo informações relacionadas a
pessoas vinculadas ao cadastro único, com a seleção de pessoas através de consulta ao cadastro único;
xliv.Permitir ao funcionário visualização dos dados de rendimentos para o IRRF;
xlv.Permitir que o usuário possa realizar requisições de acesso a dados pessoais, bem como acompanhar as
respostas das mesmas. Conforme prevê a Lei 13.709/2018 (Lei geral de proteção de dados pessoais LGPD).
xlvi.Ter a possibilidade de consultar informações sobre o tratamento de dados pessoais realizado pelo ente
público, compreendendo a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a
execução do tratamento, cumprindo ao ordenamento juríridico Lei 13.709/2018 (Lei geral de proteção
de dados pessoais - LGPD).
xlvii.Quando for disponibilizado um serviço novo, ter a indicação visual permitindo que o usuário logado
identifique qual(ais) o(s) serviço(s) foi(ram) disponibilizado rescentemente para seu uso.
5.34

MÓDULO DE GESTÃO DE TARIFA DE ÁGUA

1. Possibilitar a administração de cadastros de: Ligações, hidrômetros, rotas/setores, serviços,
ocorrências das leituras, categorias de consumo, faixas de consumo, grupos de leituras,
PDAs/Coletores, funcionários, análises da água, contribuições a terceiros, reservatórios, regiões de
abastecimento, situação das ligações e convênios, compartilhando o uso das tabelas de pessoas,
loteamentos, bairros e logradouros;
2. Possibilitar controles em ordens de serviço, referente a ações a serem executados nos hidrômetros
e na rede de abastecimento de água, possibilitando a inclusão de vários serviços em uma única ordem;
3. Possibilitar o fechamento da ordem de serviço, com a atualização de dados como: inscrição
imobiliária, rota/setor, dia de vencimento da fatura, número do hidrômetro instalado, data de ligação,
data do corte, data do desligamento, data do lacre;
4.

Possibilitar a gestão e cobrança de materiais utilizados na execução dos serviços, permitindo que
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tais materiais sejam relacionados diretamente na ordem de serviço, mensurando seu valor e acessando
em tempo real essas informações nos sistemas de almoxarifado e estoque, possibilitando inclusive a
cobrança deste valor na fatura ao contribuinte;
5. Baixar automaticamente do estoque do sistema de almoxarifado, sem necessidade de
recadastramento dos dados em outro sistema, os materiais do estoque na ordem de serviço;
6. Possibilitar a configuração para cobrança de serviços, em diversas parcelas, e número de parcelas
variáveis de acordo com cada caso;
7. Bloquear e alertar no momento da abertura de uma ordem de serviço caso a ligação objeto esteja
em débito;
8.

Alertar para a tentativa de abertura de ordem de serviço em duplicidade;

9. Permitir o parcelamento dos valores em aberto, provenientes de uma única fatura e/ou do
agrupamento de várias;
10. Permitir inclusão de um novo serviço, no momento do fechamento da ordem, se este não estiver
previsto na ordem de serviço original;
11. Possibilitar inclusão de novos itens de receita, manutenção e exclusão de itens existentes (valores)
em uma fatura;
12. Possibilitar procedimentos de restituição e compensação de faturas, possibilitando inclusive
compensação de faturas pagas em duplicidade ou não em outra fatura a qualquer momento,
integrando diretamente com o sistema de arrecadação e gerando seus respectivos lançamentos para o
sistema contábil;
13. Permitir cadastrar endereço alternativo para entrega da fatura, podendo ser o próprio endereço da
ligação, endereço do proprietário, endereço do locatário ou outro endereço qualquer;
14. Possibilitar o cálculo e a cobrança de coleta de lixo junto à fatura de água;
15. Permitir cobrança de valores de terceiros conveniados (Ex. Bombeiros, Hospitais, Associações,
etc.), definindo a data de início e data fim para controle de período de cobrança;
16. Processar os lançamentos para automática contabilização, dispensando lançamentos manuais ou
geração de arquivos para importação;
17. Possibilitar o recálculo de faturas já calculadas, mantendo um histórico destas operações;
18. Possibilitar a personalização das categorias de consumo, sem limite de quantidade de categorias.
Ex.: comercial, industrial, residencial, social, pública, municipal, ONGs, especiais, etc. O cadastro de
faixas de consumo destas categorias deverá definir, no mínimo, 7 valores para cada categoria, sendo
estes valores com no mínimo 4 casas decimais;
19. Possibilitar especificação de vencimento de faturas para cada ligação, por rota / setor e por grupos
de leituras e ainda por fatura;
20. Possibilitar definir um grupo de leitura, englobando várias rotas, para uso na geração de
notificação de débito, geração da carga para os PDAs/Coletores, para seleção na impressão de
relatórios e para seleção em consultas;
21. Permitir o controle de recebimento de pagamentos duplicados;
22. Possibilitar a cobrança de tarifa de esgoto;
23. Emitir as guias com layout personalizado, no mínimo 5 modelos diferentes, com código de barras
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padrão FEBRABAN;
24. Possibilitar a cobrança de adicionais moratórios em faturas seguintes quando pago em atraso;
25. Compartilhar o uso de informações com o setor de cadastro imobiliário do município em tempo
real sem necessidade de importação de arquivos;
26. Manter históricos de todas as alterações efetuadas no cadastro da ligação, nos dados de leituras,
recálculo de faturas, emissão de segundas via, bem como o responsável por cada alteração;
27. Permitir a emissão de segunda via on-line (via web) de faturas em aberto, mantendo um histórico
de cada emissão;
28. Possibilitar cadastro de hidrômetros de forma global por lotes de fabricação, informando apenas a
numeração inicial e final gerando um registro para cada número;
29. Permitir registro de consumo pela média de consumo, pela taxa mínima configurada ou estimativa;
30. Possibilitar definir volume de consumo isento para a ligação desejada;
31. Possibilitar atribuir consumo fixo para ligação, repetindo o mesmo valor para períodos seguintes;
32. Possibilitar cálculo prévio de faturas de forma individual, por rota / setor e de forma geral;
33. Possibilitar configuração do grupo de leituras, definindo dia de início e tempo estimado para
término;
34. Possibilitar planejamento de leituras, com base nos grupos de leituras, planejando as leituras de
forma mensal;
35. Possibilitar bloqueio de alterações no cadastro de ligações de forma configurável, permitindo a
configuração de um ou mais bloqueios com base em informações da ligação;
36. Bloquear a emissão de CND para contribuintes devedores;
37. Possibilitar lançamentos de créditos para ligações, deduzindo o valor em referência seguinte;
38. Possibilitar abertura de ordem de serviço para manutenção na rede de abastecimento de água;
39. Possibilitar impressão de ordens de serviços em layout personalizado, um para cada serviço, e no
mínimo 10 layouts diferentes;
40. Possibilitar geração de notificação de débitos englobando todas as faturas em aberto (em única
guia);
41. Permitir registro de ocorrências em relação às notificações de débitos, tais como, entrega e
devolução;
42. Propiciar geração de arquivos para débito em conta, gerando autorizações de débito em conta,
débitos para débito em conta e processando os “arquivos de retorno”;
43. Manter histórico dos retornos e envio de faturas para débito em conta corrente;
44. Possibilitar cobrança do consumo por fração de período, englobando valores em única fatura
mensal;
45. Manter histórico das situações das ligações (ativas, desligadas, cortadas e outras);
46. Possibilitar o cadastramento de situações de ligação especificas para uso da entidade, sem
restrição de quantidade e descrição;
47. Manter histórico dos hidrômetros (troca, entrega, devolução, envio para conserto e outros);
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48. Propiciar acesso a informações das “movimentações” diversos em única tela, dentre os quais:
manutenção do cadastro de ligações; da movimentação de leituras; Cálculo de faturas; Emissão de
faturas; Abertura e consulta das Ordens de Serviço; Histórico da ligação; Parcelamento de débitos;
Lançamentos de serviços; Extrato e gerenciamento de leituras e extrato de Débitos;
49. Propiciar, na funcionalidade de extrato de débitos da ligação especificada no item anterior, a
visualização de todas as faturas existentes para a ligação, com detalhes de situação, data de
pagamento, atualização de valores até a data da pesquisa, data de emissão, data de vencimento,
detalhando cada item de cada fatura na seleção de cada fatura;
50. Ainda, na mesma tela, propiciar acesso a informações sobre o histórico de todas as leituras para a
ligação, com data e hora da leitura, leitura anterior, leitura atual, consumo, média de consumo, tipo de
faturamento, trocas de hidrômetros, totalizando valores pagos, em aberto e multas e juros; valores
para cobranças futuras;
51. Ainda, na mesma tela, exibir parcelas em aberto, histórico de créditos/pagamentos duplicados,
categorias da ligação, propiciando filtrar a seleção de faturas por situação (aberto, pago, inscrito em
dívida);
52. Propiciar acesso a informações sobre “ligações”, exibindo informações como: Código da ligação,
Rota, Sequência, Código do proprietário, nome do proprietário, código do locatário, nome do locatário,
número da residência, descrição da localidade, código do logradouro, nome do logradouro, código do
bairro, nome do bairro, complemento do endereço, cidade, estado, número do hidrômetro instalado
na ligação, tipo de cobrança (Normal ou Débito em conta), Situação da ligação;
53. Possibilitar a criação de campos customizáveis para inserção de dados no cadastro de ligações, sem
limitação de quantidade, possibilitando que sejam adicionados ou desativados a qualquer momento
pelo usuário, dando possibilidade de delimitação de máscara de preenchimento e oferecendo no
mínimo os seguintes tipos: Alfanumérico, booleano, numérico, lista de seleção, data, hora e consultas
dinâmicas (mostrando para seleção dados já cadastrados no sistema em tempo real);
54. Possibilitar que nos campos customizáveis da ligação possam ser implementadas regras de
preenchimento, como obrigatoriedade, preenchimento automático de outros campos, desativação e
exibição de mensagens customizáveis conforme o dado preenchido;
55. Permitir acesso as informações de “ligações” por filtros como: localidade, loteamento, logradouro,
bairro, ligação, proprietário, locatário, hidrômetro, tipo de cobrança (normal, débito em conta),
situação da ligação (ativa. Inativa, cortada, etc.), número da residência;
56. Possibilitar a consulta de hidrômetros exibindo os seguintes campos: Código do hidrômetro,
marca, código da fábrica, descrição da fábrica, situação, tipo de hidrômetro, tipo de jato, classe, vazão,
pressão, diâmetro, data de fabricação e lote, por filtros de dados como: situação do hidrômetro (Todas,
Estoque, Ativo, Conserto, Desativado), tipo de hidrômetros (Todos, Magnético, Mecânico, Outros),
nome da marca, descrição da fábrica, código, código da fábrica, data de fabricação e data de entrada;
57. Possibilitar a criação de campos customizáveis para inserção de dados no cadastro de hidrômetros,
sem limitação de quantidade, possibilitando que sejam adicionados ou desativados a qualquer
momento pelo usuário, dando possibilidade de delimitação de máscara de preenchimento e
oferecendo no mínimo os seguintes tipos: Alfanumérico, booleano, numérico, lista de seleção, data,
hora e consultas dinâmicas (mostrando para seleção dados já cadastrados no sistema em tempo real);
58. Possibilitar que nos campos customizáveis do hidrômetro possam ser implementadas regras de
preenchimento, como obrigatoriedade, preenchimento automático de outros campos, desativação e
exibição de mensagens customizáveis conforme o dado preenchido;
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59. Mudar a situação da ligação de forma automática para ativa quando houver a quitação das faturas
em aberto, solicitando a religação;
60. Possibilitar visualização e impressão dos dados de consumo faturado, consumo lido e seus
respectivos valores agrupando a informação por bairros;
61. Possibilitar visualização e impressão de comparativos de alto consumo, exibindo dados de valores
e consumo lido bem como valores e consumo faturado;
62. Possibilitar visualização e impressão de relatório de conclusão de faturamento, informando se
existir alguma ligação sem faturamento para o mês em processamento, e que esteja apta para leitura;
63. Possibilitar visualização e impressão de relatório de ligações que estão com o hidrômetro parado;
64. Possibilitar visualização e impressão de ligações ativas sem hidrômetro cadastrado;
65. Possibilitar visualização e impressão ligações cortadas e não religadas;
66. Possibilitar visualização e impressão de extrato de débitos do contribuinte, sendo ele responsável
ou locatário de uma ligação;
67. Possibilitar a consulta de “ordens de serviços”, com visualização de informações como: tipo de
ordem de serviço (isenta, a faturar); código da ordem de serviço; a ligação que está relacionada; código
do proprietário; nome do proprietário; valor total da ordem de serviço; situação; data de abertura;
usuário que abriu; data de fechamento; usuários que efetuou o fechamento; possibilitando a filtragem
dos dados pelos seguintes campos: tipo de ordem de serviço (Todas, a faturar, Isenta), Situação (Todas,
Aberta, Fechada, Cancelada), Prioridade (Todas, Alta, Média, Baixa), Código da Ordem, Código da
ligação, Código do contribuinte, nome do contribuinte, data abertura, data emissão da ordem, data de
fechamento, usuário que efetuou a impressão, usuário que abriu a ordem, usuário que efetuou o
fechamento da ordem;
68. Em telas de consulta sobre ligações, hidrômetros e ordens de serviços, propiciar acesso pelos
seguintes operadores de pesquisa: Igual; Diferente; Entre; Contêm; Não contêm; Contido em; Não
contido em; Maior que; Menor que; Inicia com; Termina com; Maior ou igual; Menor ou igual;
69. Conter tela em que possam ser visualizadas todas as ordens de serviço de determinada ligação
independentemente da situação da ordem, possibilitando fechar a ordem de serviço se for o caso;
70. Permitir o controle de regiões, sub-regiões, reservatórios, analise de água, loteamentos, e
localidades;
71. Propiciar a geração dos arquivos para coletores - Quando não existir Análise de Água cadastrada
para determinada competência, buscar o registro mais próximo (anterior), mas o cabeçalho de
impressão deverá aparecer como o da competência;
72. Processar critica computadorizada de leituras, consistindo no mínimo as seguintes informações:
ligações com leitura e sem fatura, ligações sem leitura e sem fatura, leitura atual menor que leitura
anterior, valor da fatura menor que o mínimo configurado;
73. Quando efetuado um cálculo, e já existir a fatura para esta competência calculada, apresenta uma
mensagem informando ao usuário que já existe um cálculo para competência e pedindo se o mesmo
deseja continuar ou não. Caso a fatura já esteja paga ou enviada para débito automático o software
não deverá de maneira alguma permitir o recálculo da fatura;
74. Possibilitar registrar as alterações de proprietário/responsáveis através da ordem de serviço,
ficando desta maneira registrado e assinado pelo contribuinte;
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75. Possibilitar a geração de arquivo para carga/descarga de PDAS/Coletores com base no grupo de
leitura, rota ou ligação;
76. Propiciar a cobrança de taxa pela emissão de 2º via, a ser cobrada na mesma fatura ou em fatura
seguinte;
77. Propiciar a cobrança de taxa de envio pelo correio, a ser cobrada na mesma fatura ou em fatura
seguinte;
78. Permitir o recálculo de faturas que não estejam com a situação ativa;
79. Permitir o controle da realização das análises de qualidade da água, por estação de tratamento /
reservatório com no mínimo as seguintes informações: pH, cor aparente, turbidez, cloro livre, flúor,
coliformes totais e escherilichia coli, possibilitando a adição a qualquer momento de novos itens para
análise;
80. Possibilitar emissão de guia única de quitação de débitos, podendo selecionar as faturas desejadas
para agrupamento;
81. Possibilitar a geração de Declaração de Quitação de débitos dos serviços prestados, conforme Lei
Federal Nº. 12.007 de 29 de julho de 2009;
82. Permitir a análise de água de vários tipos seja por reservatório, estação de tratamento (ETA) e/ou
sub região;
83. Sistema deverá permitir o reparcelamento de faturas, podendo ser cobradas diretamente na
emissão de guias e/ou cobrada nas próximas faturas;
84. Permitir a inclusão e registro de créditos nas faturas dos contribuintes de origens diversas, este
deve abater nas próximas faturas que surgir;
85. Permitir definir a responsabilidade do débito com a opção de gerar para o locatário ou o
proprietário.
5.35

MÓDULO INTEGRADO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED

1. Integrar aos Módulos do Sistema de Gestão permitindo que diferentes tipos de documentos
possam ser gerenciadas, de acordo com sua origem, vinculando os documentos diretamente com as
rotinas do sistema, ex: Tipo Empenho (vincular ao documento o número/ano do empenho lançado na
contabilidade), Tipo Pessoa (vincular o documento diretamente a pessoa), Tipo Processo Digital
(vincular o documento diretamente ao processo digital), etc.
2. Classificar os documentos de acordo com seu tipo, realizando vínculo ao menos com as seguintes
funcionalidades do sistema: Processo Digital/Ouvidoria, Empenho, Liquidação, Pagamento, Veículos
Requisição
ao
(Frotas), Funcionário (RH), Documentos do Fornecedor
(Compras/Contratos),
Compras, Solicitação de Compras, Contratos, Anexos da Minuta, Cadastro Imobiliário (IPTU), Legislação,
Cadastro Econômico e Ordem de Compra;
3. Visualizar informações da rotina de origem do arquivo, por exemplo, um arquivo vinculado a uma
pessoa, deverá exibir a qual pessoa está vinculado, bem como para um processo, deverá apresentar
seu número e ano;
4. Permitir acesso aos dados do documento bem como ao próprio documento diretamente das
funcionalidades onde ele está vinculado;
5. Dispor de recurso que permita a vinculação de documento já existente na base em outras rotinas de
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acordo com o tipo do documento (evitando duplicação de documentos), ex: Permitir adicionar a um
processo digital a cópia do RG de uma pessoa que tenha sido previamente vinculada ao seu cadastro de
pessoa;
6. Toda vez que um documento é adicionado ao sistema, deve-se realizar busca e validação por HASH
individualizado e informar o usuário nos casos onde o documento já existir na base de dados –
independentemente do local onde o mesmo é adicionado. O usuário deverá ter opção de não
prosseguir ou então adicionar um compartilhamento com documento já existente;
7. Conter recursos que permitam o cadastro, manutenção e gerenciamento do Plano de Classificação e
Temporalidade de Documentos:
a) Organizar o plano de classificação de forma hierárquica em formato de árvore (existência de
níveis em formato pai e filho), sendo customizável e permitindo ser adequado às necessidades do
arquivo municipal como um todo;
b) Configurar os níveis da hierarquia, permitindo ao menos identificar Classes, Sub-Classe,
Subclasse, Grupo e Subgrupo. Poderá a administração optar em cada departamento por criar
outros níveis conforme necessidade;
c) Definir um plano de temporalidade de documentos. As definições de temporalidades devem
estar associadas diretamente às classes do plano de classificação;
d) Na definição da temporalidade ao menos um período de tempo deverá ser definido para as
três fases previstas no ciclo de vida dos documentos: Corrente, Intermediário e Permanente. Os
prazos podem ser definidos em meses;
e) A troca da definição de temporalidade para uma classe/sub-classe/grupo ou sub- grupo,
deverá desencadear o recalculo dos prazos dos documentos vinculados aos níveis diretamente e
também aos subníveis; e
f) Permitir a definição da classificação quanto ao sigilo das informações, de acordo com a lei de
acesso à informação nº 12.527 de 2011;
8. Permitir realizar a inclusão/captura de documentos por diferentes meios:
a) Upload por arquivo (múltiplo ou individual), possibilitando 'arrastar' os arquivos para uma
determina área ou clicar sobre a mesma e realizar sua seleção;
b) Através de Digitalização, neste caso podendo buscar diretamente de um scanner conectado
ao computador local ou de rede;
c)

Obter de uma câmera disponível localmente no computador;

d) Vincular documentos ao banco de dados através de links públicos externos;
e) Através de modelos de documentos previamente configurados;
9. Controlar o versionamento de documentos:
a) A cada substituição do documento, deve- se criar uma nova versão do arquivo digital, no
mínimo 10 versões diferentes de um mesmo documento e
b) Consultar as versões anteriores, permitindo o download e pré-visualização, com informação
de: data/hora e quem foi a pessoa responsável pela criação;
10. Cadastro e gerenciamento das localizações físicas dos documentos:
a) Controlar locais físicos de armazenamento para relacionar os documentos;
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b) O cadastro de localizações físicas deve ser hierárquico, ou seja, permitir a definição de uma
estrutura composta por níveis;
c) Permitir vincular a localização física um setor/departamento/centro de custo, permitindo
vincular endereço físico e localização geográfica;
17. Criar categorias específicas de documentos conforme necessidade do município. Deverá dispor
também de categorias padrões;
18. Controlar o Acondicionamento de Documentos:
a) Definir em quais acondicionamentos cada documento já esteve ou está vinculado, como
caixas (documentos físicos), pendrives (documentos digitais), entre outros;
b) Conter um conjunto de tipos de acondicionamento padrão, sendo no mínimo: Caixa,
Container, Pasta Suspensa, Envelope, Capa, Pen-Drive e Fita DAT;
c) Configurar para cada tipo de acondicionamento uma numeração sequencial exclusiva, de
forma geral ou por ano;
d) Quando um acondicionamento físico é criado, como uma caixa por exemplo, deve- se
permitir definir uma localização física específica, que pode ser o arquivo geral ou um arquivo
específico;
19. Integrar com WorkFlow / Processo Digital, permitindo consultar e gerenciar arquivos relacionados
ao gerenciamento eletrônico de documentos e a execução do workflow;
20. Permitir as seguintes movimentações, com total personalização pela entidade de como elas devem
ser realizadas:
a) Empréstimo de Documentos: Gerenciar solicitações de empréstimo de documentos que
normalmente são realizadas ao setor de arquivo geral, fazendo o controle de separação,
vinculação e disponibilização bem como o controle de prazos e notificações aos solicitantes;
b) Descarte de Documentos: Detectar documentos que já cumpriram todos os prazos de guarda
e podem ser descartados fisicamente, de acordo com as configurações do plano de classificação e
definições de temporalidade e
c) Arquivamento Intermediário de Documentos: Arquivos correntes (nas secretarias) possam
promover o arquivamento de documentos, esses que normalmente já cumpriram seus objetivos
no arquivo corrente e podem ser enviados ao arquivo geral, de acordo com as especificações do
plano de classificação e temporalidade de documentos;
21. Compartilhar documentos gerando um link ou QRCode, podendo definir um prazo máximo de
acesso compartilhado;
22. Controlar acesso aos documentos através das definições padrões de privilégio já existentes no
sistema (de forma geral) ou através do relacionamento do centro de custo originador do documento
diretamente a ele, onde desta forma usuários de determinadas repartições devem ter acesso apenas
aos documentos que lhes são permitidos;
23. Documentos incluídos/carregados na aplicação devem passar por processo de leitura chamado
OCR (Optical Character Recognition). Os dados textuais processados devem ser armazenados
vinculados ao documento podendo ser manipulados para melhoria da qualidade e fidelidade do
conteúdo. Com isso na pesquisa global de documentos deve pesquisar também por palavras chave
existentes no seu conteúdo;
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24. Permitir definir a localização física da origem do documento, com a seleção da mesma através de
mapa. Ex: para uma imagem de um imóvel vinculado ao cadastro imobiliário, o sistema deve permitir
apontar no mapa onde o imóvel daquela imagem está localizada fisicamente. Na inclusão de um
arquivo relacionar à posição atual ou mais próxima possível ao dispositivo, de acordo com
disponibilidade da localidade e recurso;
25. Realizar o download do(s) arquivo(s). Quando download múltiplo, o sistema deve realizar a
compactação dos documentos no servidor e enviar para o usuário um único arquivo, reduzindo o
tráfego gerado na rede;
26. Abrir arquivos cadastrados como link, para visualização;
27. Permitir a pré-visualização dos arquivos sem que haja necessidade de download para os principais
formatos de imagem, planilha, editor de documentos, apresentação de slides, arquivos de texto e PDF;
28. Permitir o envio de arquivo(s) por e-mail para um ou vários destinatários definindo o assunto e
texto da mensagem, podendo enviar e-mail de confirmação e cópia do mesmo ao remetente ou enviar
como anexos do e-mail ou como links acessados no corpo da mensagem;
29. Permitir que na pré-visualização de documentos no formato PDF, que não estejam assinados
digitalmente seja possível realizar manipulações como adição de anotações, comentários, ajuste de
layout (vertical/horizontal) e reposicionamento (pra frente ou para trás) de páginas, permitindo que
seja substituído o documento armazenando-o diretamente no servidor, sem que para isso seja
necessária a instalação de qualquer plugin ou recurso na máquina local do usuário.
30. Permitir realizar a manipulação de arquivos no formato PDF, com os seguintes recursos:
a) Adicionar a numeração de páginas, definindo a página inicial e formato de apresentação;
b) Adição de “carimbos” ao documento. Deve ser possível selecionar se o carimbo será
adicionado na primeira, última ou todas as páginas;
c) Adicionar uma marca D'água definida através de um texto ou grifar palavras contidas no
documento e
d) Permitir que seja substituído o arquivo atual, ou seja criado um novo com as mesmas
informações;
31. Consultar atividades realizadas no documento, tais como, inclusão, alteração, substituição,
visualização, download, duplicar, assinatura, envio por e-mail, entre outros, exibindo ao menos data e
usuário responsável por cada atividade realizada;
32. Dispor de recursos no GED que permitam a Assinatura Digital de documentos, contendo no mínimo
as seguintes funcionalidades:
a) Arquivos no formato PDF possam ser assinados digitalmente, através de certificado digital
instalado localmente (A1 ou A3) ou conectado ao dispositivo (Token);
b) Consultar assinaturas digitais realizadas no sistema, consultando o proprietário do
certificado, usuário logado (no instante da assinatura) e data da assinatura e
c) Conter recurso que permita ao operador solicitar a assinatura digital de um ou vários
documentos para uma ou várias pessoas ao mesmo tempo. A solicitação de assinatura deverá
disparar um alerta para o(s) assinante(s) assim que criado. O(s) assinante(s) poderão realizar a
assinatura em momentos distintos, tendo também como opção a rejeição da assinatura,
descrevendo os motivos;
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33. Emitir relatório completo dos documentos por tipo de acondicionamento, como por exemplo
caixas;
34. Emitir relatório de documentos, agrupados por centro de custo (secretaria originadora do
documento), selecionando por classe, centro de custo, plano de classificação, localização física,
bloqueados para edição ou não, por situação (Ativo, Descartado, Em Criação, Em Homologação,
Arquivado e Descartado Físico). podendo realizar a emissão de documentos emprestados;
35. ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO
a.
Em um primeiro momento a proponente deverá prever as necessidades de capacidade de
processamento, tráfego de dados, armazenamento, estabilidade e segurança para o provimento de
data-center, apresentando planilha de preços dos recursos alocados imediatamente e os custos
unitários em caso de ampliação.
b.
A previsão de necessidade da CONTRATANTE quanto a espaço em disco para armazenamento de
imagens (OCR) e backup, que correrão por conta desta, está disposta no quadro que acompanha o
termo de Referência e deverá ser o mínimo disponibilizado/ofertado inicialmente pelas
proponentes/licitantes.
c.
Em caso de aumento das demandas e necessidades, os parâmetros poderão ser objeto de revisão
e novo termo de ajuste com a contratada de acordo com os valores unitários cotados.
d.
A previsão e o atendimento das necessidades para funcionamento inicial pleno do sistema cotado
são de responsabilidade da proponente.
5.36

MÓDULO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

5.36.1

Possuir consulta da lista de agravos notificáveis;

5.36.2

Permitir a identificação dos agravos notificados por: Período; Unidade; Paciente; Agravo;

5.36.3

Permitir a identificação dos agravos notificados por tipo contendo as seguintes informações:

5.36.3.1 Tipo Notificação; Data da Notificação; Agravo/Doença; Município da Notificação; Fonte
Notificadora; Paciente;
5.36.4 Deverá permitir realizar a conclusão da investigação contendo no mínimo as seguintes
informações:
5.36.4.1 Se caso é autóctone; Município de origem do caso; Unidade Federativa de origem do caso;
Bairro de origem do caso; País de origem do caso; Data do encerramento do caso; Classificação Final
(Confirmado/Descartado); Critério de Confirmação/Descarte; Evolução do Caso; Data do Óbito (quando
o caso tenha evoluído para óbito);
5.36.5

Permitir a emissão do formulário de notificação;

5.36.6

Deverá possuir a visualização/impressão do extrato epidemiológico do usuário/paciente;

5.36.7

Deverá possuir cadastro de Investigador contendo no mínimo as seguintes informações:

5.36.7.1 Nome completo; Cargo; Conselho Regional da Classe; Número da matrícula;
5.36.8 Deverá permitir cadastrar/alterar a ficha de investigação a ser utilizada, de forma dinâmica e
intuitiva, permitindo criar multidependências para uma pergunta, além de ordenar o questionário
apenas arrastando as perguntas;
5.36.9

Deverá prever integração com sistema de gestão da vigilância em saúde, com isso gerando
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automaticamente registros de processo de investigação assim que identificado qualquer agravo
notificável em atendimentos na rede municipal de saúde;
5.36.10 Deverá possuir relacionamento entre as diversas fichas de investigação cadastradas com as
CID's de notificação compulsórias, para que o sistema possa definir automaticamente qual ficha de
investigação utilizar para cada gravidade;
5.37 MÓDULO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
5.37.1

Deverá permitir o cadastro de agentes fiscais contendo no mínimo as informações:

5.37.1.1 Nome do agente
5.37.1.2 Cargo
5.37.1.3 Registro
5.37.1.4 Conselho regional do registro
5.37.1.5 Estado do registro
5.37.2

Cadastro de grupos de fiscais, sendo possível relacionar um fiscal a vários grupos;

5.37.3 Cadastro de veículos usados na emissão de licenças de transporte contendo no mínimo as
informações:
5.37.3.1 Placa; Nome; Tipo (Pré-cadastrados pelo usuário); Modelo; Ano; Cor; Chassi; RENAVAM; Tipo
de Carrocerias (Pré-cadastrada pelo usuário); Número de Eixos; Marca.
5.37.4

Cadastro dos tipos de denúncia.

5.37.5 Cadastro de Leis/Decretos, para utilização no enquadramento fiscal nos autos de intimação,
infração e penalidade.
5.37.6 Permitir o usuário pré-cadastrar irregularidades relacionando-as com seus enquadramentos,
medidas para regularização e prazo para cumprimento e permitir que as mesmas sejam relacionadas
nas emissões de autos de intimação, infração e penalidade.
5.37.7 Cadastro de documentos a serem solicitados pela Vigilância Sanitária para liberação de
Alvarás/Licenças Sanitárias, habite-se e Licença de Transportes, contendo no mínimo as seguintes
informações:
5.37.7.1 Se o documento será comum a todos os estabelecimentos;
5.37.7.2 Se o documento será de apresentação obrigatória;
5.37.7.3 Se o documento deverá ser reapresentado a cada ano.
5.37.8

Deve permitir o cadastramento de coletas de água, contendo minimamente as informações:

5.37.8.1 N° do Ponto de Coleta
5.37.8.2 Tipo de Abastecimento
5.37.8.3 Instituição/Responsável
5.37.8.4 Tipo de Água
5.37.8.5 Amostra Água
5.37.8.6 Data da Coleta
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5.37.8.7 Hora da Coleta
5.37.8.8 Temperatura Ambiental
5.37.8.9 Chuva nas Últimas 48hrs
5.37.8.10

Município

5.37.8.11

SDR

5.37.8.12

Bairro

5.37.8.13

Logradouro

5.37.8.14

Número

5.37.8.15

CEP

5.37.8.16

Complemento

5.37.8.17

Cloro Residual Livre

5.37.8.18

PH

5.37.8.19

Responsável pela Coleta

5.37.8.20

Coletor

5.37.8.21

Telefone

5.37.9

Deve permitir o registro e encerramento de livros, através de termos.

CADASTRO DE ENTIDADES
5.37.10 Cadastro de Estabelecimentos contendo no mínimo os seguintes dados:
5.37.10.1

Horário de expediente

5.37.10.2

Tipo do Estabelecimento

5.37.10.3

Serviços farmacêuticos prestados

5.37.10.4

Contador

5.37.10.5

Inscrição municipal

5.37.10.6

Data de início das atividades

5.37.10.7

Área construída

5.37.10.8
Permitir informar a Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) exercida pelo
estabelecimento, possibilitando informar vários CNAE's a um mesmo estabelecimento, sendo possível
ainda definir quais serão impressos no Alvará/Licença Sanitária.
5.37.11 Possibilitar informar um ou mais sócios/proprietários para um mesmo estabelecimento.
5.37.12 Permitir informar um ou mais responsáveis legais pelo estabelecimento.
5.37.13 Permitir informar um ou mais responsáveis técnicos pelo estabelecimento contendo no mínimo
os seguintes dados:
5.37.13.1
CPF; Endereço completo; Número do Registro no Conselho; Conselho Regional ao qual o
profissional está credenciado.
5.37.14 Incluir um ou mais horários de expediente contendo horário inicial e final e dias da semana.
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5.37.15 Possibilitar emissão do termo de Assunção de Responsabilidade Técnica contendo os dados do
responsável técnico e estabelecimento.
5.37.16 Possibilitar emissão do termo de Baixa de Responsabilidade Técnica contendo os dados do
responsável técnico e estabelecimento.
5.37.17 Permitir relacionar todos os veículos do estabelecimento.
5.37.18 Permitir informar todos os imóveis pertencentes a entidade para emissão do habite-se,
contendo no mínimo as seguintes informações:
5.37.18.1
Nome do imóvel; Tipo de Construção (Pré-cadastrada pelo usuário); Número de
Pavimentos; Área construída; Área Total; Lote; Quadra; Loteamento; Endereço completo.
5.37.19 Permitir informar o albergante de cada estabelecimento;
5.37.20 Permitir relacionar ao cadastro do estabelecimento todos os documentos que devem ser
apresentados pelo contribuinte;
5.37.21 Permitir acesso a lista de documentos exigidos possibilitando alterá-la;
5.37.22 Possibilitar Inativar/Reativar o cadastro do estabelecimento;
5.37.23 Permitir realizar a baixa definitiva do estabelecimento registrando a informação do motivo e o
responsável pela baixa para fins de auditoria;
5.37.24 Cadastro de mantenedoras possuindo no mínimo as seguintes informações:
5.37.24.1

CPF/CNPJ; Razão Social; Fantasia; Logradouro; Bairro; CEP; Cidade; UF.

5.37.25 Cadastro de mantidas possuindo no mínimo as seguintes informações:
5.37.25.1

Mantenedora; Razão Social; Fantasia; Logradouro; Bairro; CEP; Cidade; UF.

5.37.26 Permitir que uma mesma pessoa possa ser cadastrada como sócio, responsável técnico e
responsável legal em um mesmo estabelecimento;
5.37.27 Permitir que um sócio/proprietário possa ser relacionado a mais de um estabelecimento.
5.37.28 Permitir que um responsável legal seja relacionado a mais de um estabelecimento.
5.37.29 Permitir que um responsável técnico seja relacionado a mais de um estabelecimento.
5.37.30 Gerar automaticamente a produção do BPA referente ao procedimento de cadastro de
entidade, dispensando digitação posterior por parte dos profissionais da vigilância sanitária;
5.37.31 Gerar automaticamente a produção do BPA referente ao procedimento de exclusão de
entidade, dispensando digitação posterior por parte dos profissionais da vigilância sanitária;
ROTEIROS DE INSPEÇÃO
5.37.32 O sistema deverá permitir o cadastro de diversos roteiros de inspeção bem como a
manutenção nos mesmos.
5.37.33 O sistema deverá permitir que seja definida o tipo de resposta esperada para cada pergunta do
roteiro. Respostas contendo textos, números, marcação única com ou sem observação, marcações
múltiplas com ou sem observação, seleção, data, entre outras.
Permitir a duplicação de perguntas em um mesmo questionário, facilitando a sua criação;
5.37.34 Permitir relacionar perguntas a determinadas respostas da pergunta anterior, criando assim
dependências entre perguntas, auxiliando a sequência correta da execução das tarefas no ato da
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inspeção;
5.37.35 Para fins de manutenção e alteração de um roteiro, o sistema deverá possibilitar a ordenação
das perguntas, bem como criar as dependências entre perguntas de forma intuitiva e facilitada e que
não obrigue a exclusão de itens do mesmo para a sua conclusão, através de um painel dinâmico e
intuitivo em que o usuário possa apenas arrastar ou ordenar as perguntas de um ponto a outro ou de
uma pergunta a outra;
5.37.36 Deverá permitir a criação de perguntas sem restrição de níveis de dependência de uma
pergunta para outra.
AGENDA DO FISCAL
5.37.37 Deverá permitir o cadastro de agendas para os fiscais contendo as seguintes informações e não
permitindo sobreposição de agendas:
5.37.37.1

Data de início da agenda

5.37.37.2

Horário inicial e final de atendimento do fiscal.

5.37.37.3

Dias da semana em que o fiscal irá possuir agenda.

5.37.38 Deverá permitir o gerenciamento de agendas para os fiscais.
5.37.39 Deverá permitir cadastrar ausências dos fiscais, contendo no mínimo as seguintes informações:
5.37.39.1

Fiscal.

5.37.39.2

Data e hora do início da ausência.

5.37.39.3

Data e hora do fim da ausência.

5.37.39.4

Motivo.

PROCESSOS PÚBLICOS
5.37.40 Permitir a inclusão de novos processos públicos contendo no mínimo as seguintes informações:
5.37.40.1

Entidade

5.37.40.2

Tipo do Processo

5.37.40.3

Um ou mais Agentes Fiscais

5.37.40.4

Um ou mais Roteiros de Inspeção

5.37.40.5

Veículos (no caso de um processo público referente a emissão de Licença de Transporte)

5.37.40.6

Imóveis (no caso de um processo público referente a emissão de habite-se)

5.37.41 Deverá permitir anexar uma ou mais imagens a cada processo.
5.37.42 Permitir informar vários pareceres para um mesmo processo contendo no mínimo as seguintes
informações:
5.37.42.1

Situação (Deferido, Indeferido ou Pendente)

5.37.42.2

Data do parecer

5.37.42.3

Titulo

5.37.42.4

Descrição

5.37.43 Possibilitar configuração para bloquear a emissão da Licença de Transporte, Alvará/Licença
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Sanitária e/ou habite-se quando o processo não possuir um parecer favorável ou não.
5.37.44 Deverá permitir a inclusão de termos ao processo público contendo no mínimo as seguintes
informações:
5.37.44.1

Tipo do Termo

5.37.44.2

Data

5.37.44.3

Embasamento

5.37.44.4

Exigências

5.37.44.5

Previsão de entrega do termo

5.37.44.6

Número de vias

5.37.44.7

Data de recebimento

5.37.44.8

Responsável Técnico do estabelecimento

5.37.44.9

Responsável Legal do estabelecimento

5.37.44.10

Fiscal(is) envolvido(s) na emissão do termo

5.37.45 Deverá permitir a impressão dos termos, respeitando a formatação de texto utilizada pelo fiscal
na confecção do documento.
5.37.46 Deverá permitir a inclusão do auto de infração contendo no mínimo as seguintes informações:
5.37.46.1

Data

5.37.46.2

Infrator

5.37.46.3

Enquadramento Fiscal

5.37.46.4

Irregularidade

5.37.46.5

Data em que foi entregue

5.37.46.6

Horário em que foi entregue

5.37.46.7

Responsável pelo recebimento do auto

5.37.46.8

Agente(s) fiscal(is) que emitiu o auto

5.37.47 Deverá relacionar o auto de infração com auto de intimação e com o auto de penalidade.
5.37.48 Deverá permitir utilizar o pré-cadastro de irregularidades para realizar o preenchimento
automático do auto de intimação.
5.37.49 Possibilitar a impressão do auto de infração, respeitando a formatação de texto utilizada pelo
fiscal na confecção do documento.
5.37.50 Deverá permitir o cancelamento de um auto de infração.
5.37.51 Deverá permitir a inclusão do auto de intimação contendo no mínimo as seguintes
informações:
5.37.51.1 Data
5.37.51.2 Intimado
5.37.51.3 Enquadramento
5.37.51.4 Irregularidade
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5.37.51.5 Exigências
5.37.51.6 Prazo para atender as exigências
5.37.51.7 Data em que foi entregue
5.37.51.8 Horário em que foi entregue
5.37.51.9 Responsável pelo recebimento do auto
5.37.51.10 Agente(s) fiscal(is) que emitiu o auto
5.37.52 Permitir que seja relacionado o auto de infração e o auto de penalidade com o auto de
intimação;
5.37.53 Deverá permitir utilizar o pré-cadastro de irregularidades para realizar o preenchimento
automático do auto de infração;
5.37.54 Possibilitar a impressão do auto de intimação, respeitando a formatação de texto utilizada pelo
fiscal na confecção do documento;
5.37.55 Deverá permitir o cancelamento de um auto de intimação;
5.37.56 Deverá permitir a inclusão do auto de Penalidade contendo no mínimo as seguintes
informações:
5.37.56.1

Data

5.37.56.2

Penalizado

5.37.56.3

Tipo de Penalidade

5.37.56.4

Ato/Fato que gerou a penalidade

5.37.56.5

Enquadramento

5.37.56.6

Data em que foi entregue

5.37.56.7

Horário em que foi entregue

5.37.56.8

Responsável pelo recebimento do auto

5.37.56.9

Agente(s) Fiscal(is) que emitiu o auto

5.37.57 Permitir que seja relacionado ao auto de penalidade, o auto de intimação e o auto de infração.
5.37.58 Deverá permitir utilizar o pré-cadastro de irregularidades para realizar o preenchimento
automático do auto de penalidade.
5.37.59 Possibilitar a impressão do auto de penalidade, respeitando a formatação de texto utilizada
pelo fiscal na confecção do documento.
5.37.60 Deverá permitir o cancelamento de um auto de penalidade.
5.37.61 Deverá permitir o usuário informar quais dos documentos solicitados pela vigilância sanitária
foram apresentadas, possibilitando o usuário anexar os documentos entregues.
5.37.62 Deve possibilitar a inserção de autos de coleta de amostra
5.37.63 Deve possibilitar a emissão de previa de documentos necessários para o processo público,
conforme documentos configurados
5.37.64 Deve permitir anexar fotografias ao processo
Página 173 de 230

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 2090

Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul
Praça Dr. Getúlio Vargas, nº 01, Caixa Postal 21 – Fones (047) 3471-2222
CNPJ 83.102.269/0001-06
Cep 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina
www.saofranciscodosul.sc.gov.br

5.37.65 Deve possibilitar a emissão de documento de dispensa de alvará sanitário;
5.37.66 Deve permitir a consulta de antecedentes da entidade pelo próprio processo
5.37.67 Deverá bloquear a emissão do Alvará/Licença Sanitária, habite-se e/ou Licença de transporte
enquanto não for apresentado todos os documentos obrigatórios.
5.37.68 Deverá permitir a emissão das taxas de emissão de alvará sanitário.
5.37.69 Deverá permitir a emissão das taxas de emissão de licença de transporte.
5.37.70 Deverá permitir a realização das vistorias, respondendo às perguntas dos roteiros de inspeção,
seguindo a ordem das perguntas definidas no cadastrado, bem como o tipo de informação aceita como
resposta para cada pergunta.
5.37.71 Deverá permitir que na vistoria seja respondido a mais de um roteiro de inspeção.
5.37.72 Deverá permitir que na vistoria um mesmo roteiro seja respondido mais de uma vez.
5.37.73 Deverá permitir que o usuário navegue entre as perguntas ou selecione diretamente a
pergunta que pretende responder.
5.37.74 Deverá possibilitar a impressão do alvará sanitário após a conclusão da vistoria.
5.37.75 Deverá gerar automaticamente a produção do BPA referente ao procedimento de emissão do
alvará sanitário, dispensando digitação posterior por parte dos profissionais da vigilância sanitária;
5.37.76 Deverá permitir a emissão de forma individual ou conjunta da licença de transporte para cada
veículo do processo.
5.37.77 Deverá permitir a emissão de forma individual ou conjunta do habite-se para cada imóvel do
processo.
5.37.78 Deverá permitir que sejam definidos os documentos exigidos para cada processo, de forma que
se um deles não for informado o andamento do mesmo não deve ser possível.
5.37.79 Deve possuir parametrização para definir se a reimpressão de alvará, licença de transporte ou
algum outro documento será necessário retificar o mesmo.
5.37.80 Deve controlar os prazos para alteração minimamente dos documentos: Auto de intimação,
infração, penalidade e auto de coleta.
5.37.81 Deve solicitar senha do gerente/secretario(a) para o cancelamento de alvará sanitário.
5.37.82 Deve permitir integração com portal de serviços para solicitação de alvará sanitário pelo
próprio munícipe
5.37.83 Deve permitir que os documentos de alvará e licença de transporte sejam enviados via email
automaticamente assim que liberados pelo setor de vigilância.
5.37.84
5.37.85 Deverá gerar automaticamente a produção do BPA referente ao procedimento de emissão da
licença de transporte, dispensando digitação posterior por parte dos profissionais da vigilância sanitária;
5.37.86 Deverá permitir o registro e a emissão da baixa do alvará sanitário
5.37.87 O sistema deverá possuir a facilidade de emissão de alvarás sanitários em lotes por filtros
como:
5.37.87.1

Data de Vencimento
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5.37.87.2

Ramo de Atividade

5.37.87.3

Razão Social

5.37.87.4

Nome Fantasia

DENÚNCIAS
5.37.88 Deverá possuir cadastro de Tipo de Denúncias
5.37.89 Deverá permitir o registro de denúncias contendo no mínimo as seguintes informações:
5.37.89.1

Tipo de Denúncia (Pré-cadastrada)

5.37.89.2

Subtipo de denúncia (Pré-cadastrada)

5.37.89.3

Data

5.37.89.4
Denunciado (Contendo nome completo, endereço, número, complemento, bairro, cidade,
UF e telefone)
5.37.89.5
Denunciante (Contendo nome completo, endereço, número, complemento, bairro, cidade,
UF e telefone)
5.37.89.6

Descritivo da denúncia

5.37.89.7

Agentes Fiscais, tendo a possibilidade de informar um grupo ou mais de fiscais.

5.37.90 Deverá gerar automaticamente a produção do BPA referente ao procedimento de recebimento
de denúncias, dispensando digitação posterior por parte dos profissionais da vigilância sanitária;
5.37.91 Deverá permitir o registro de pareceres para cada denúncia, contendo no mínimo as seguintes
informações:
5.37.91.1

Situação (Pendente, Deferido ou Indeferido)

5.37.91.2

Data

5.37.91.3

Título do Parecer

5.37.91.4

Descrição

5.37.92 Deverá permitir anexar uma ou mais imagens a cada parecer
5.37.93 Deverá permitir anexar uma ou mais imagens para cada denúncia.
5.37.94 Deverá permitir a inclusão do auto de infração contendo no mínimo as seguintes informações:
5.37.94.1

Data

5.37.94.2

Infrator

5.37.94.3

Enquadramento Fiscal

5.37.94.4

Irregularidade

5.37.94.5

Data em que foi entregue

5.37.94.6

Horário em que foi entregue

5.37.94.7

Responsável pelo recebimento do auto

5.37.94.8

Agente(s) fiscal(is) que emitiu o auto

5.37.95 Deverá relacionar o auto de infração com auto de intimação e com o auto de penalidade.
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5.37.96 Deverá permitir utilizar o pré-cadastro de irregularidades para realizar o preenchimento
automático do auto de infração.
5.37.97 Possibilitar a impressão do auto de infração, respeitando a formatação de texto utilizada pelo
fiscal na confecção do documento.
5.37.98 Deverá permitir o cancelamento de um auto de infração.
5.37.99 Deverá permitir a inclusão do auto de intimação contendo no mínimo as seguintes
informações:
5.37.99.1

Data

5.37.99.2

Intimado

5.37.99.3

Enquadramento

5.37.99.4

Irregularidade

5.37.99.5

Exigências

5.37.99.6

Prazo para atender as exigências

5.37.99.7

Data em que foi entregue

5.37.99.8

Horário em que foi entregue

5.37.99.9

Responsável pelo recebimento do auto

5.37.99.10

Agente(s) fiscal(is) que emitiu o auto

5.37.100
intimação.

Permitir que seja relacionado o auto de infração e o auto de penalidade com o auto de

5.37.101
Deverá permitir utilizar o pré-cadastro de irregularidades para realizar o preenchimento
automático do auto de intimação.
5.37.102
Possibilitar a impressão do auto de intimação, respeitando a formatação de texto utilizada
pelo fiscal na confecção do documento.
5.37.103

Deverá permitir o cancelamento de um auto de intimação.

5.37.104
Deverá permitir a inclusão do auto de Penalidade contendo no mínimo as seguintes
informações:
5.37.104.1

Data

5.37.104.2

Penalizado

5.37.104.3

Tipo de Penalidade

5.37.104.4

Ato/Fato que gerou a penalidade

5.37.104.5

Enquadramento

5.37.104.6

Data em que foi entregue

5.37.104.7

Horário em que foi entregue

5.37.104.8

Responsável pelo recebimento do auto

5.37.104.9

Agente(s) Fiscal(is) que emitiu o auto

5.37.105

Permitir que seja relacionado ao auto de penalidade, o auto de intimação e o auto de
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infração.
5.37.106
Deverá permitir utilizar o pré-cadastro de irregularidades para realizar o preenchimento
automático do auto de penalidade.
5.37.107
Possibilitar a impressão do auto de penalidade, respeitando a formatação de texto utilizada
pelo fiscal na confecção do documento.
5.37.108

Deverá permitir o cancelamento de um auto de penalidade.

5.37.109

Deverá permitir a impressão da denúncia.

5.37.110
Deverá gerar automaticamente a produção do BPA referente ao procedimento de
atendimento a denúncia, dispensando digitação posterior por parte dos profissionais da vigilância
sanitária;
EMISSÃO DE BOLETOS
5.37.111

Deverá permitir a inclusão de boletos, contendo no mínimo as seguintes informações:

5.37.111.1

Banco

5.37.111.2

Número do Convênio

5.37.111.3

Sacado

5.37.111.4

Vencimento

5.37.111.5

Valor

5.37.112

Deverá possibilitar a impressão dos boletos.

5.37.113
Deverá realizar o calculo com base nos atributos de valor de cada CNAE no sistema ou
através de integração com sistemas de tributação do municipio
NOTIFICAÇÃO DE RECEITAS
5.37.114
Deve dispor de cadastro de Tipos de Notificação de receitas permitindo configurar a
Composição do número da Receita, numero de receitas por bloco, tipo da numeração e alguma
observação
5.37.115

Deve possibilitar configuração dos lotes sequenciais e numeração inicial

5.37.116

Deve permitir o cadastro dos requisitantes de talonários de receitas

5.37.117
Deve permitir o cadastro da liberação das receitas, informando o requisitante, o tipo de
notificação, o agente da Vigilância responsável e quantidade de blocos
5.37.118
Ao realizar a liberação deve ser gerado em documento personalizável as informações
inseridas junto a numeração inicial e final calculada automaticamente.
5.37.119
Deve dispor de relatórios informando minimamente o tipo de notificação, fiscal, data de
emissão, numeração inicial e final e quantidade de blocos liberados.
REGISTRO DE PRODUÇÃO
5.37.120

Deverá permitir o registro do boletim de produção ambulatorial (BPA) em formato SIASUS

5.37.121

Deverá gerar a prévia do boletim de produção ambulatorial (BPA) impresso;

5.37.122

Deverá gerar o boletim de produção ambulatorial (BPA) consolidado impresso.
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5.38 MÓDULO DE ATENDIMENTO SOCIAL
5.38.1 Deverá permitir que a vinculação dos tipos de unidades assistenciais com as Vulnerabilidades
Atendidas.
5.38.2

Deverá permitir configurar a Atualização Automática das Telas em minutos.

5.38.3

Deverá permitir que seja preenchido/atualizado o Valor do Salário Mínimo vigente.

5.38.4

Deverá permitir que seja preenchido/atualizado o valor da Linha de Pobreza.

5.38.5

Deverá permitir que seja preenchido/atualizado o valor da Linha de Extrema Pobreza.

5.38.6 Deverá permitir que seja configurado o Tempo de Atendimento dos profissionais. Com base no
tempo de atendimento deverá fazer configuração automática das agendas de atendimento.
5.38.7

Deverá permitir que seja configurado o Tempo Alteração do Atendimento individual.

5.38.8

Deverá permitir que seja informado o valor do benefício para o Programa Família Acolhedora

5.38.9 Deverá permitir informar um valor diferenciado para o benefício do Programa Família
Acolhedora, quando a pessoa tem alguma doença ou necessidade especial.
5.38.10 Deve permitir controlar o tempo de alteração de um registro de contrarreferência
5.38.11 Deverá permitir parametrizar o tempo de alteração exclusão ou cancelamento de uma
dispensação de benefícios;
5.38.12 Possibilitar parametrizar para que ao desligar um integrante de um grupo de serviço este possa
também ser desligado do serviço do qual o grupo faz parte ou não;
5.38.13 Permitir parametrizar o tempo para exclusão de atendimentos;
5.38.14 Permitir alertar o operador no caso de dispensação de benefício caso outro membro da família
ou a própria pessoa, já tenha recebido o mesmo benefício;
5.38.15 Deve parametrizar para permitir ou não a transferência de integrantes de uma unidade para
outra, dentro do mesmo serviço
7.28.16 Permitir que ao inativar um profissional sejam mostradas e resolvidas automaticamente suas
pendências no sistema, como Agendamentos, listas de espera entre outros
5.38.16 Deve possuir parâmetro para definir se o campo Valor Base será obrigatório no
cadastro/atualização de Benefícios
5.38.17 Caso parametrizado deve permitir informar somente integrantes das famílias no cadastro de
atendimentos coletivos
5.38.18 Deve possuir parâmetro para definir o controle da entrada e saída de pessoas das situações de
pobreza e extrema pobreza por renda per capita de forma automática
5.38.19 Deve possuir parametrização de quais profissionais de cada unidade assistencial serão
considerados para gerar os indicadores para o RMA
5.38.20 Deve controlar separadamente os serviços de Família Acolhedora para crianças e adolescentes
e idosos, de forma que possam ser informados valores diferenciados para cada um deles
5.38.21 Deve conter parametrização para evitar que sejam unificadas ou excluídas famílias acolhedoras
5.38.22 Deve possibilitar que seja disponibilizado portal para solicitação de acesso ao sistema,
solicitando os dados cadastrais básicos
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CADASTROS GERAIS
5.38.23 Deverá permitir o cadastro de privilégios de acesso para os usuários ou grupos de usuário por
funcionalidades do sistema.
5.38.24 Deverá permitir o cadastro de notificações para um ou mais usuários com a possibilidade de
anexar arquivos, está opção deve estar visível sempre que o usuário acessar o sistema.
5.38.25 Deverá permitir excluir e/ou marcar como lida as notificações recebidas pelo usuário.
5.38.26 Deverá possuir o cadastro de municípios.
5.38.27 Deverá permitir o cadastro de bairros.
5.38.28 Deverá possuir o cadastro de tipos de logradouros.
5.38.29 Deverá permitir o cadastro de logradouros.
5.38.30 Deverá permitir o cadastro de localidades com a unidade assistencial responsável.
5.38.31 Deverá possuir o cadastro de religiões.
5.38.32 Deverá permitir o cadastro de escolas.
5.38.33 Deverá possuir o cadastro de tipos de rendas.
5.38.34 Deverá possuir o cadastro de tipos de despesas.
5.38.35 Deverá possuir o cadastro de comunidades quilombolas.
5.38.36 Deverá possuir o cadastro de etnias indígenas.
5.38.37 Deverá possuir o cadastro de tipos de encaminhamentos.
5.38.38 Deverá possuir o cadastro de tipos de vulnerabilidades.
5.38.39 Deverá possuir o cadastro de CBO (Cadastro Brasileiro de Ocupações)
5.38.40 Deverá possuir o cadastro de CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas)
5.38.41 Deverá possuir o cadastro de CID (Classificação internacional de Doenças)
5.38.42 Deverá possuir o cadastro de órgão emissores do documento de identidade.
CADASTRO DE PESSOAS
5.38.43 Deverá permitir o cadastro de pessoas contento no mínimo as seguintes informações:
5.38.43.1

Nome

5.38.43.2

Sexo

5.38.43.3

Raça/Cor

5.38.43.4

Data de nascimento

5.38.43.5

Nome da mãe

5.38.44 Deverá permitir o cadastro do nome social da pessoa;
5.38.45 Deverá permitir o cadastro da foto da pessoa;
5.38.46 Deverá permitir o cadastro do estado civil da pessoa com as seguintes opções:
5.38.46.1

- Solteiro (a)

5.38.46.2

- Casado (a)
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5.38.46.3

- Amasiado (a)

5.38.46.4

- União Estável

5.38.46.5

- Divorciado (a)

5.38.46.6

- Separado (a)

5.38.46.7

- Viúvo (a)

5.38.47

Deverá permitir o cadastro da nacionalidade da pessoa com as seguintes informações:

5.38.47.1

Nacionalidade (Brasileiro ou Estrangeiro)

5.38.47.2

País de origem

5.38.47.3

Data da entrada no Brasil

5.38.47.4

Número da portaria

5.38.47.5

Data de naturalização

5.38.48 Deverá permitir o cadastro da Filiação da pessoa com as seguintes informações:
5.38.48.1

Nome da mãe

5.38.48.2

Nome do pai

5.38.49 Deverá permitir o cadastro de endereço da pessoa com as seguintes informações:
5.38.49.1

Município

5.38.49.2

Tipo do logradouro

5.38.49.3

Logradouro

5.38.49.4

Bairro

5.38.49.5

Número

5.38.49.6

CEP

5.38.49.7

Complemento

5.38.49.8

Localidade

5.38.50 Deverá permitir o cadastro de contatos da pessoa com as seguintes
5.38.50.1

Telefone

5.38.50.2

Celular

5.38.50.3

Telefone para recado

5.38.50.4

Pessoa para recado

5.38.50.5

E-mail

5.38.51 Deverá permitir o cadastro de documentos da pessoa com as seguintes informações:
5.38.51.1

CPF

5.38.51.2

NIS

5.38.51.3

CNS

5.38.51.4

CNS da mãe
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5.38.51.5

identidade (Número, Data de Emissão, Estado e Órgão Emissor)

5.38.51.6

Título de eleitor (Número, Zona e Sessão)

5.38.51.7

Carteira de trabalho (Número CTPS, Serie, Data de Emissão, Estado, PIS/PASEP)

5.38.52 Deverá permitir o cadastro de certidões da pessoa com as seguintes informações:
5.38.52.1

Tipo (Nascimento, Casamento, Separação/Divórcio, Administrativa- índio)

5.38.52.2

Nome do cartório

5.38.52.3

Data de emissão

5.38.52.4

Número da certidão

5.38.52.5

Livro

5.38.52.6

Folha

5.38.52.7

Termo

5.38.53 Deverá permitir o cadastro de informações de escolaridade da pessoa com as seguintes
informações:
5.38.53.1

Frequenta escola (Nunca frequentou, sim, não, já frequentou)

5.38.53.2

Escola (Pré-cadastrados pelo usuário)

5.38.53.3

Grau de escolaridade

5.38.53.4

Serie escolar

5.38.53.5

Curso profissionalizante

5.38.54 Deverá permitir o cadastro de informações adicionais da pessoa com as seguintes informações:
5.38.54.1

Observações do cadastro da pessoa

5.38.54.2

Unidade de saúde (Pré-cadastradas pelo usuário)

5.38.54.3

Religião (Pré-cadastradas pelo usuário)

5.38.54.4

Tipo sanguíneo e fator RH

5.38.55 Deverá permitir o cadastro de informações trabalhistas da pessoa com as seguintes
informações:
5.38.55.1

Situação

5.38.55.2

Cargo/Função

5.38.55.3

Data de admissão

5.38.55.4

Capacidade para o trabalho

5.38.55.5

Deverá permitir o cadastro do local de trabalho da pessoa com as seguintes informações:

5.38.55.6

Nome da empresa

5.38.55.7

identificação (CPF, CGC/CNPJ, CEI, NIT)

5.38.55.8

CNAE (Classificação nacional de atividades econômicas)

5.38.55.9

Município

5.38.55.10

Tipo do logradouro
Página 181 de 230

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 2098

Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul
Praça Dr. Getúlio Vargas, nº 01, Caixa Postal 21 – Fones (047) 3471-2222
CNPJ 83.102.269/0001-06
Cep 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina
www.saofranciscodosul.sc.gov.br

5.38.55.11

Logradouro

5.38.55.12

Bairro

5.38.55.13

Número

5.38.55.14

CEP

5.38.55.15

Complemento

5.38.55.16

Telefone

5.38.56 Deverá permitir o cadastro de informações socioeconômicas de renda da pessoa com as
seguintes informações:
5.38.56.1

Tipo

5.38.56.2

Valor

5.38.56.3

Data do cadastro/atualização

5.38.57 Deverá permitir o cadastro de informações socioeconômicas de despesa da pessoa com as
seguintes informações:
5.38.57.1

Tipo

5.38.57.2

Valor

5.38.57.3

Data do cadastro/atualização

5.38.58 Deverá permitir o cadastro de informações socioeconômicas de programas de transferência de
renda da pessoa com as seguintes informações:
5.38.58.1

Programa (Pré-cadastrados pelo usuário)

5.38.58.2

Data de entrada/atualização

5.38.58.3

Valor

5.38.59 Deverá permitir o cadastro de informações sociais de situações de vulnerabilidades da pessoa
com as seguintes informações:
5.38.59.1

Vulnerabilidade (Pré-cadastrados pelo usuário)

5.38.59.2

Data da identificação

5.38.59.3

Profissional que identificou

5.38.60 Deverá permitir o cadastro de informações de deficiências da pessoa com as seguintes opções:
5.38.60.1

Deficiência

5.38.60.2

Necessita de cuidados

5.38.60.3

Responsável pelos cuidados

5.38.60.4

CID

7.28.61 Deverá permitir o cadastro da data de superação das vulnerabilidades da pessoa.
7.28.62 Deverá permitir o cadastro de informações sociais de medidas socioeducativas da pessoa com
as seguintes informações:
7.28.62.1

Tipo (Liberdade assistida, Prestação de serviços à comunidade, Advertência, Obrigação de
reparar o dano, Semiliberdade, internação)
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7.28.62.2

Número do processo

7.28.62.3

Data de início

7.28.62.4

Data de término

7.28.63 Deverá permitir o cadastro de unidades sociais nas quais a pessoa recebe atendimento.
7.28.64 Deverá permitir o cadastro de digitalizações de documentos para a pessoa.
7.28.65 Deverá exibir a data de cadastro, data da última atualização e o usuário responsável pela
operação.
CADASTRO DE FAMÍLIAS
7.28.66

Deverá permitir o cadastro de famílias contendo no mínimo as seguintes informações:

7.28.66.1

Responsável/Chefe

7.28.66.2

Código familiar

7.28.66.3

Nº de integrantes

7.28.66.4

Classe social

7.28.66.5

Tipo da família(Contemporânea, Homoafetiva, Monoparental, Quilombola, indígena,
Ribeirinha, Cigana)

7.28.67 Deverá preencher automaticamente ao informar/ o nome do responsável pela família, as
informações do endereço da residência com as informações do endereço dele. Informações
necessárias:
7.28.67.1

Município

7.28.67.2

Tipo do logradouro

7.28.67.3

Logradouro

7.28.67.4

Bairro

7.28.67.5

Número

7.28.67.6

CEP

7.28.67.7

Complemento

7.28.68 Deverá permitir a alteração do endereço do responsável pela família diretamente do cadastro
da família.
7.28.69 Deverá permitir ao alterar o endereço da família, onde o endereço possa ser atualizado para
toda a composição familiar mediante a confirmação do usuário.
7.28.70 Deverá permitir o cadastro da quantidade de dependentes da família.
7.28.71 Deverá permitir o cadastro da quantidade de pessoas portadoras de necessidades especiais da
família.
7.28.72 Deverá permitir o cadastro da quantidade de mulheres grávidas na família.
7.28.73 Deverá permitir o cadastro da quantidade de mães amamentando da família.
7.28.74 Deverá permitir o cadastro do tempo de residência da família no município informando o mês e
o ano de chegada.
Página 183 de 230

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 2100

Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul
Praça Dr. Getúlio Vargas, nº 01, Caixa Postal 21 – Fones (047) 3471-2222
CNPJ 83.102.269/0001-06
Cep 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina
www.saofranciscodosul.sc.gov.br

7.28.75 Deverá permitir o cadastro de informações sobre o domicílio da família com as seguintes
informações:
7.28.75.1

Tipo da localidade

7.28.75.2

Tipo do domicílio

7.28.75.3

Situação do domicílio

7.28.75.4

Número de cômodos

7.28.75.5

Número de dormitórios

7.28.75.6

Número de pessoas por dormitório

7.28.75.7

Tipo do piso

7.28.75.8

Tipo de parede

7.28.75.9

Água canalizada

7.28.75.10

Forma de abastecimento de água

7.28.75.11

Forma de tratamento da água

7.28.75.12

Se possui banheiro sanitário

7.28.75.13

Destino das fezes e urina

7.28.75.14

Destino do lixo

7.28.75.15

Tipo de iluminação

7.28.75.16

Forma de acesso ao domicílio

7.28.75.17

Se possui acessibilidade de locomoção para pessoas portadoras de necessidades
especiais.

7.28.75.18

Se está localizado em área de desabamento e ou alagamento.

7.28.75.19

Se está localizado em área de difícil acesso.

7.28.75.20

Se está localizado em área de conflito e ou violência.

7.28.76 Deverá permitir o cadastro de plano de saúde da família com as seguintes informações:
7.28.76.1

Se possui plano de saúde (Sim, Não)

7.28.76.2

Nome do plano

7.28.76.3

Pessoas cobertas pelo plano

7.28.77 Deverá permitir o cadastro de observações da família.
7.28.78 Deverá permitir o cadastro de locais que a família procura em caso de doença com as seguintes
opções:
7.28.78.1

Hospital

7.28.78.2

Unidade de saúde

7.28.78.3

Benzedeira

7.28.78.4

Farmácia

7.28.78.5

Outros
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7.28.79 Deverá permitir o cadastro de meios de transportes da família com as seguintes opções:
7.28.79.1

Ônibus

7.28.79.2

Caminhão

7.28.79.3

Carro

7.28.79.4

Carroça

7.28.79.5

Outros

7.28.80 Deverá permitir o cadastro de grupos comunitários que a família participa com, no mínimo, as
seguintes opções:
7.28.80.1

Cooperativa

7.28.80.2

Grupo religioso

7.28.80.3

Associações

7.28.80.4

Outros

7.28.81 Deverá permitir o cadastro de meios de comunicação da família com as seguintes informações:
7.28.81.1

Televisão

7.28.81.2

Rádio

7.28.81.3

internet

7.28.81.4

Jornal

7.28.81.5

Outros

7.28.82 Deverá permitir o cadastro de unidades assistenciais na qual a família recebe atendimento.
7.28.83 Deverá permitir o cadastro de informações socioeconômicas de rendas, despesas e programas
de transferência de renda para a família.
7.28.84 Deverá permitir o cadastro de informações sociais de vulnerabilidades e medidas
socioeducativas para a família.
7.28.85 Deverá permitir o Georreferenciamento do domicílio da família.
7.28.86 Deverá permitir o cadastro de ocorrência de descumprimento das condicionalidades do
programa bolsa família com as seguintes informações:
7.28.86.1

Pessoa (integrante da família)

7.28.86.2

Âmbito (Saúde ou Educação)

7.28.86.3

Semestre e ano da ocorrência

7.28.86.4

Efeito da ocorrência (Advertência, Bloqueio, Suspensão ou Cancelamento)

7.28.86.5

Se foi solicitada a suspensão do efeito

7.28.87 Deverá permitir o cadastro de informações das condições de saúde da Família de acordo com o
Prontuário SUAS com as seguintes informações:
7.28.87.1
Portadores de necessidades especiais (Deficiência, Necessidade de Cuidados, responsável
pelos cuidados e CID)
7.28.87.2

Gestantes (Meses de gestação e se foi iniciado o pré-natal)
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7.28.87.3

idosos ou doentes que necessitam de cuidados ( Quem é o Responsável pelos cuidados)

7.28.87.4

Portadores de doenças graves (Qual Doença)

7.28.87.5

Usuários de remédios controlados (Qual Remédio)

7.28.87.6

Usuários que fazem uso abusivo de álcool.

7.28.87.7

Usuários que fazem uso abusivo de crack ou outras drogas (Qual Droga)

7.28.88 Deverá permitir o cadastro de informações de convivência familiar e comunitária de acordo
com o Prontuário SUAS com as seguintes informações:
7.28.88.1

Sempre morou no estado

7.28.88.2

Sempre morou no município

7.28.88.3

Sempre morou no bairro

7.28.88.4

Mês e ano que iniciou a moradia no estado

7.28.88.5

Mês e ano que iniciou a moradia no município

7.28.88.6

Mês e ano que iniciou a moradia no bairro

7.28.88.7

Conflitos nas relações conjugais (Conflituoso com ou sem violência, sem conflitos
relevantes)

7.28.88.8

Conflitos nas relações entre Pais/Responsáveis e os filhos (Conflituoso com ou sem
violência, sem conflitos relevantes)

7.28.88.9

Conflitos nas relações entre irmãos (Conflituoso com ou sem violência, sem conflitos
relevantes)

7.28.88.10

Conflitos nas relações entre outros indivíduos (Conflituoso com ou sem violência, sem
conflitos relevantes)

7.28.88.11

Se a família ou algum dos membros é vítima de ameaças ou discriminação na comunidade
onde reside.

7.28.88.12

Se a família possui parentes que residam próximo ao seu local de moradia e que
constituam rede de apoio e solidariedade.

7.28.88.13

Se a família possui vizinhos que constituam rede de apoio e solidariedade.

7.28.88.14

Se a família ou algum dos membros participam de grupos religiosos, comunitários ou
outros grupos/instituições que constitua rede de apoio e solidariedade.

7.28.88.15

Se a família ou algum dos membros participam de movimentos sociais, sindicatos,
organizações comunitárias, conselhos ou quaisquer outras ações ou instituições voltadas
para organização política e defesas de interesses coletivos.

7.28.88.16

Se existe alguma criança ou adolescente do grupo familiar que não tem acesso a
atividades de lazer, recreação e convívio social.

7.28.88.17

Se existe algum idoso do grupo familiar que não tem acesso a atividades de lazer,
recreação e convívio social.

7.28.88.18

Se há pessoas dependentes (crianças, idosos dependentes ou pessoas com deficiência)
que permanecem períodos do dia em casa sem a companhia de um adulto.

7.28.88.19

Observações sobre a convivência familiar e comunitária.
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7.28.89 Deverá permitir o cadastro de pessoas na composição familiar com o tipo de parentesco da
pessoa com o responsável pela família.
7.28.90 Deverá permitir a transferência pessoas entre as famílias.
7.28.91 Deverá permitir a troca de responsável da família.
7.28.92 Deverá permitir cadastrar os contatos telefônicos realizados para a família com as seguintes
informações:
7.28.92.1

Unidade que realizou a ligação

7.28.92.2

Pessoa contatada

7.28.92.3

Data e Hora da ligação

7.28.92.4

Telefone

7.28.92.5

Profissional que realizou a ligação

7.28.92.6

Detalhes da ligação

7.28.93 Deverá permitir a impressão da ficha cadastral da família, com campos sem informação em
branco, para preenchimento posterior.
7.28.94 Deverá exibir a data de cadastro, data da última atualização e o usuário responsável pela
operação.
7.28.95 Deverá permitir que seja feito o registro das pessoas acolhidas em determinada família, através
do serviço de família acolhedora, com no mínimo as seguintes informações:
7.28.95.1

Nome da pessoa;

7.28.95.2

Órfão (Sim o não);

7.28.95.3

Data do Acolhimento;

7.28.95.4

Destituído do poder familiar (Sim ou não);

7.28.95.5

Medida Proteção;

7.28.95.6

Cuidados Especiais.

7.28.96 Deverá gerar folha de pagamento de acordo com as pessoas em situação de acolhimento,
considerando os valores adicionais para cuidados especiais.
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA FAMÍLIA
7.28.97 Deverá calcular o índice de desenvolvimento da família respeitando o informativo no 157 do
programa bolsa família ou seu substituto.
7.28.98 Deverá exibir através de gráfico as seis dimensões do índice de desenvolvimento da família.
7.28.99 Deverá coletar automaticamente as informações necessárias das seis dimensões do índice de
desenvolvimento da família e exibir seus resultados separadamente por dimensão.
7.28.100

Deverá permitir a impressão do resultado do índice de desenvolvimento da família.

PRONTUÁRIO FAMILIAR
7.28.101

Deverá exibir de forma agrupada na mesma tela as seguintes informações sobre a
composição familiar:

7.28.101.1

informações da família
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7.28.101.2

Endereço

7.28.101.3

informações habitacionais

7.28.101.4

Composição familiar

7.28.101.5

Educação

7.28.101.6

informações do trabalho

7.28.101.7

índice do desenvolvimento da família

7.28.101.8

informações socioeconômicas

7.28.101.9

informações sociais

7.28.101.10

Programas

7.28.101.11

Serviços

7.28.101.12

Grupos

7.28.101.13

Atendimentos

7.28.101.14

Encaminhamentos

7.28.101.15

Benefícios

7.28.101.16

Avaliações de monitoramento

7.28.102

Deverá permitir configurar para cada usuário, quais as informações que ele poderá
visualizar com as seguintes opções:

7.28.102.1

informações da família

7.28.102.2

Endereço

7.28.102.3

informações habitacionais

7.28.102.4

Composição familiar

7.28.102.5

Educação

7.28.102.6

informações do trabalho

7.28.102.7

índice do desenvolvimento da família

7.28.102.8

informações socioeconômicas

7.28.102.9

informações sociais de vulnerabilidade

7.28.102.10

informações sociais de deficiências

7.28.102.11

informações sociais de medidas socioeducativas

7.28.102.12

Programas

7.28.102.13

Serviços

7.28.102.14

Grupos de serviços

7.28.102.15

Atendimentos

7.28.102.16

Encaminhamentos

7.28.102.17

Benefícios
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7.28.102.18

Avaliações de monitoramento

7.28.103

Deverá exibir as seguintes informações da família:

7.28.103.1

Responsável pela família

7.28.103.2

Código familiar no Cadastro Único

7.28.103.3

Quantidade de integrantes

7.28.103.4

Quantidade de dependentes

7.28.103.5

Quantidade de mulheres grávidas

7.28.103.6

Quantidade de mães amamentando

7.28.103.7

Mês e Ano que iniciou a moradia no município

7.28.103.8

Tipo da família (contemporânea, homoafetiva, monoparental, quilombola, indígena,
ribeirinha ou cigana)

7.28.104

Deverá exibir as seguintes informações do endereço da família:

7.28.104.1

Município

7.28.104.2

Bairro

7.28.104.3

Tipo do logradouro

7.28.104.4

Logradouro

7.28.104.5

Número

7.28.104.6

CEP

7.28.104.7

Complemento

7.28.105

Deverá exibir as seguintes informações da habitação da família:

7.28.105.1

Tipo da localidade

7.28.105.2

Tipo do domicílio

7.28.105.3

Situação do domicílio

7.28.105.4

Número de cômodos

7.28.105.5

Número de dormitórios

7.28.105.6

Número de pessoas por dormitório

7.28.105.7

Tipo do piso

7.28.105.8

Tipo de parede

7.28.105.9

Água canalizada

7.28.105.10

Forma de abastecimento de água

7.28.105.11

Forma de tratamento da água

7.28.105.12

Se possui banheiro sanitário

7.28.105.13

Destino das fezes e urina

7.28.105.14

Destino do lixo
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7.28.105.15

Tipo de iluminação

7.28.105.16

Forma de acesso ao domicílio

7.28.105.17

Se possui acessibilidade de locomoção para pessoas portadoras de necessidades especiais

7.28.105.18

Se está localizado em área de desabamento e ou alagamento

7.28.105.19

Se está localizado em área de difícil acesso

7.28.105.20

Se está localizado em área de conflito e ou violência

7.28.106

Deverá exibir a composição familiar com as seguintes informações:

7.28.106.1

Nome do integrante

7.28.106.2

Idade

7.28.106.2.1 Sexo
7.28.106.3

Parentesco

7.28.107

Deverá exibir as seguintes informações de educação da composição familiar:

7.28.107.1

Nome do integrante

7.28.107.2

idade

7.28.107.3

Sexo

7.28.107.4

Frequenta escola

7.28.107.5

Escolaridade

7.28.107.6

Série

7.28.107.7

Escola

7.28.108

Deverá exibir as seguintes informações de trabalho da composição familiar:

7.28.108.1

Nome do integrante

7.28.108.2

idade

7.28.108.3

Sexo

7.28.108.4

Situação

7.28.108.5

Cargo função

7.28.108.6

Local de trabalho

7.28.109

Deverá exibir através de gráfico o índice de desenvolvimento da família com o resultado
das seis dimensões.

7.28.110

Deverá exibir através de gráfico as informações socioeconômicas da composição familiar
com as rendas, despesas e programas de transferência de renda.

7.28.111

Deverá exibir as seguintes informações de rendas da composição familiar:

7.28.111.1

Nome do integrante

7.28.111.2

idade

7.28.111.3

Sexo

7.28.111.4

Tipo da renda
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7.28.111.5

Valor

7.28.111.6

Data da última atualização

7.28.112

Deverá exibir as seguintes informações de despesas da composição familiar:

7.28.112.1

Nome do integrante

7.28.112.2

idade

7.28.112.3

Sexo

7.28.112.4

Tipo da despesa

7.28.112.5

Valor

7.28.112.6

Data da última atualização

7.28.113

Deverá exibir as seguintes informações de programas de transferência de renda da
composição familiar:

7.28.113.1

Nome do integrante

7.28.113.2

idade

7.28.113.3

Sexo

7.28.113.4

Nome do programa

7.28.113.5

Valor

7.28.113.6

Data de entrada

7.28.114

Deverá exibir as seguintes informações de vulnerabilidades da composição familiar:

7.28.115

Nome do integrante

7.28.116

idade

7.28.117

Sexo

7.28.118

Nome da vulnerabilidade

7.28.119

Data de identificação

7.28.120

Responsável pela identificação

7.28.121

Deverá exibir as seguintes informações de deficiências da composição familiar:

7.28.121.1

Nome do integrante

7.28.121.2

idade

7.28.121.3

Sexo

7.28.121.4

Deficiência

7.28.122

Deverá exibir as seguintes informações de medidas socioeducativas da composição
familiar:

7.28.122.1

Nome do integrante

7.28.122.2

idade

7.28.122.3

Sexo

7.28.122.4

Tipo da medida
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7.28.122.5

Número do processo

7.28.122.6

Data de início

7.28.122.7

Data de término

7.28.123

Deverá exibir as seguintes informações de programas da composição familiar:

7.28.124

Nome do integrante

7.28.125

idade

7.28.126

Sexo

7.28.127

Nome do programa

7.28.128

Data de entrada

7.28.129

Deverá exibir as seguintes informações de serviços da composição familiar:

7.28.129.1

Nome do integrante

7.28.129.2

idade

7.28.129.3

Sexo

7.28.129.4

Nome do serviço

7.28.129.5

Data de entrada

7.28.129.6

Forma de acesso

7.28.130

Deverá exibir as seguintes informações de grupos dos serviços socioassistenciais da
composição familiar:

7.28.130.1

Nome do integrante

7.28.130.2

idade

7.28.130.3

Sexo

7.28.130.4

Nome do serviço

7.28.130.5

Nome do grupo

7.28.130.6

Data de entrada

7.28.131

Deverá exibir os atendimentos da composição familiar e possibilitar filtrar as
informações:

7.28.131.1

Se é atendimento psicossocial, coletivo ou de grupos

7.28.131.2

Se é atendimento individual ou familiar

7.28.131.3

Se o atendimento e sigiloso

7.28.131.4

Data

7.28.131.5

Hora

7.28.131.6

Unidade de atendimento

7.28.131.7

integrantes da família que participaram do atendimento

7.28.131.8

Profissionais que efetuaram o atendimento

7.28.131.9

Especialidade dos profissionais
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7.28.131.10

Motivos do atendimento

7.28.131.11

Anotações do atendimento

7.28.132

Deve respeitar as configurações de sigilo do atendimento.

7.28.133

Deverá exibir os encaminhamentos da composição familiar e possibilitar filtrar as
informações:

7.28.133.1

Origem do encaminhamento

7.28.133.2

Destino do encaminhamento

7.28.133.3

Data

7.28.133.4

Situação do encaminhamento

7.28.133.5

Profissional que efetuou o encaminhamento

7.28.133.6

Especialidade do profissional

7.28.133.7

Tipo do encaminhamento de acordo com o prontuário SUAS

7.28.133.8

Observação do encaminhamento

7.28.133.9

Possuir Filtros por:

7.28.133.9.1 Data do encaminhamento
7.28.133.9.2 Profissional que efetuou o encaminhamento
7.28.133.9.3 Especialidade do profissional
7.28.133.9.4 Unidade de origem
7.28.134

Deverá exibir as dispensações de benefícios para a composição familiar e possibilitar
filtrar as informações:

7.28.134.1

Data da dispensação

7.28.134.2

Situação da dispensação (aguardando autorização, autorizado, recusado)

7.28.134.3

Pessoa que recebeu o benefício

7.28.134.4

Profissional que efetuou a dispensação

7.28.134.5

Benefícios dispensados com quantidade e valor

7.28.134.6

Possuir Filtros por:

7.28.134.6.1 Data da dispensação
7.28.134.6.2 Profissional que efetuou a dispensação
7.28.134.6.3 Unidade
7.28.135

Deverá exibir as avaliações de monitoramento dos serviços socioassistenciais da
composição familiar e possibilitar filtrar as informações:

7.28.135.1

Se a avaliação é sigilosa

7.28.135.2

Data da avaliação

7.28.135.3

Quantidade de meses de acompanhamento

7.28.135.4

Serviço em avaliação
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7.28.135.5

integrante da família que está sendo avaliado

7.28.135.6

Profissional que efetuou a avaliação

7.28.135.7

Resultados da avaliação

7.28.135.8

Se foram disponibilizadas para a pessoa ou família todas as ofertas da assistência social
(em termos de serviços, benefícios, programas e projetos) cuja necessidade havia sido
identificada pelo profissional

7.28.135.9

Se em relação aos encaminhamentos da pessoa ou família para as demais políticas, houve
atendimento efetivo e resolutivo por parte da área que recebeu os encaminhamentos

7.28.135.10

Se a pessoa ou família reconhece o serviço de acompanhamento como algo que contribui
para a superação ou enfrentamento de seus problemas e dificuldades

7.28.135.11

Como o profissional classifica os resultados obtidos, até o presente momento, no qual se
refere à ampliação da capacidade de enfrentamento ou superação das condições de
vulnerabilidade e/ou risco social e pessoal por parte da pessoa ou família

7.28.135.12

Possuir Filtros por:

7.28.136 Data da avaliação
7.28.137 Profissional que efetuou a avaliação
7.28.138 Especialidade do profissional
7.28.139

Deve respeitar as configurações de sigilo da avaliação.

CADASTRO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS
7.28.140

Deverá permitir o cadastro de unidades assistenciais contendo as seguintes informações:

7.28.140.1

Nome

7.28.140.2

Código de identificação (lD do CRAS, CREAS ou Centro POP)

7.28.140.3

Tipo da unidade (CRAS, CREAS ou Centro POP)

7.28.140.4

Profissional responsável pela unidade

7.28.140.5

Data de implantação

7.28.140.6

Observações do cadastro

7.28.140.7

Área geográfica de atuação (Rural ou Urbana)

7.28.140.8

implantação com recursos da esfera (Municipal/DF, estadual ou Federal)

7.28.140.9

Fonte de recursos principais para a execução (Municipal/DF, estadual ou Federal)

7.28.141

Deverá permitir o cadastro de endereço para as unidades assistenciais com as seguintes
informações:

7.28.141.1

Município

7.28.141.2

Tipo do logradouro

7.28.141.3

Logradouro

7.28.141.4

Bairro

7.28.141.5

Número
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7.28.141.6

CEP

7.28.141.7

Complemento

7.28.142

Deverá permitir o cadastro de contatos para as unidades assistenciais com as seguintes
informações:

7.28.142.1

Telefone

7.28.142.2

Fax

7.28.142.3

E-mail

7.28.143

Deverá permitir o cadastro de proximidades de outras unidades com as seguintes
informações:

7.28.143.1

Unidade assistencial

7.28.143.2

Distância (Metros)

7.28.144

Deverá permitir o Georreferenciamento da unidade assistencial.

7.28.145

Deverá permitir agendar eventos únicos para as unidades assistenciais com as seguintes
informações:

7.28.145.1

Nome do evento

7.28.145.2

Unidades responsáveis pelo evento

7.28.145.3

Descrição do evento

7.28.145.4

Data e hora de início do evento

7.28.146

Deverá permitir o cadastro de eventos periódicos para as unidades assistenciais com as
seguintes informações:

7.28.146.1

Nome do evento

7.28.146.2

Unidades responsáveis pelo evento

7.28.146.3

Descrição do evento

7.28.146.4

Data e hora de início do evento

7.28.146.5

Quantidade de dias, semanas, meses ou anos de repetição

7.28.146.6

Data de expiração do evento

7.28.147

Deverá permitir agendar eventos diversos para as unidades assistenciais com as seguintes
informações:

7.28.147.1

Nome do evento

7.28.147.2

Unidades responsáveis pelo evento

7.28.147.3

Descrição do evento

7.28.147.4

Datas e horas de início do evento (Obrigatório no mínimo uma data e hora)

7.28.148

Deverá permitir visualizar a agenda de eventos das unidades assistências com as
seguintes opções:

7.28.148.1

Agendamentos do dia

7.28.148.2

Agendamentos da semana
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7.28.148.3

Agendamentos do mês

7.28.148.4

Somente os agendamentos Pendentes

7.28.149

Deverá permitir o cadastro de cancelamento do evento da unidade assistencial;

7.28.150

Deverá permitir o cadastro de conclusão do evento da unidade assistencial;

7.28.151

Deve permitir o cadastro de atividades da unidade

7.28.152

Deve permitir o registro de execução das atividades da unidade, informando
minimamente a unidade, tipo de atividade, local, data, programa, serviço, descrição e
profissionais participantes

CADASTRO DE PROFISSIONAIS
7.28.153

Deverá permitir o cadastro de profissionais e respectivos documentos com as seguintes
informações:

7.28.153.1

CPF

7.28.153.2

identidade (Número, Data de emissão, Órgão emissor, Estado)

7.28.153.3

PIS/PASEP

7.28.153.4

CNS (Cartão nacional de saúde)

7.28.153.5

CNH (Carteira nacional de habilitação)

7.28.154

Deverá permitir o cadastro de informações do endereço para os profissionais com as
seguintes informações:

7.28.154.1

Município

7.28.154.2

Estado

7.28.154.3

Tipo do logradouro

7.28.154.4

Logradouro

7.28.154.5

Bairro

7.28.154.6

CEP

7.28.154.7

Número

7.28.154.8

Complemento

7.28.155

Deverá permitir o cadastro de informações do contato para os profissionais com as
seguintes informações:

7.28.155.1

Telefone

7.28.155.2

Celular

7.28.156

Deverá permitir o cadastro de informações bancaria para os profissionais com as
seguintes informações:

7.28.156.1

Banco

7.28.156.2

Agência

7.28.156.3

Conta corrente

7.28.157

Deverá permitir a ativação e inativação dos profissionais.
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7.28.158
7.28.159

Deverá permitir vincular um usuário de acesso ao sistema para o profissional.
Deverá permitir o cadastro de vínculos empregatícios dos profissionais nas unidades
assistenciais com as seguintes informações:

7.28.159.1

Unidade assistencial

7.28.159.2

Especialidade

7.28.159.3

CBO (Classificação brasileira de ocupações)

7.28.159.4

Registro de classe

7.28.159.5

Órgão emissor

7.28.159.6

Estado emissor

7.28.159.7

Atende ao SUS

7.28.159.8

Tipo da carga horaria

7.28.159.9

Carga horária

7.28.159.10

Vinculação

7.28.159.11

Tipo do vínculo

7.28.159.12

Subtipo do vínculo

7.28.160

Deverá permitir a inativação e ativação do vínculo empregatício do profissional.

7.28.161

Deverá permitir o cadastro de horário de expediente dos profissionais com as seguintes
informações:

7.28.161.1

Unidade assistencial

7.28.161.2

Hora de entrada

7.28.161.3

Hora de saída

7.28.161.4

Dias da semana

7.28.162

Deverá permitir a alteração ou remoção do horário de expediente dos profissionais.

7.28.163

Deverá permitir o cadastro de programas assistenciais contendo as seguintes
informações:

7.28.163.1

Nome do programa

7.28.163.2

Descrição do programa

7.28.163.3

Tipo do programa (Tipos pré-cadastrados: Bolsa Família, Bolsa Cidadania, Leite das
Crianças, PRONATEC/SISTEC)

7.28.163.4

Oferta do programa (Benefícios, Transferência de renda, Outros)

7.28.163.5

Esfera administrativa (Municipal/DF, estadual ou Federal)

7.28.164

Deverá permitir limitar a quantidade de vagas disponíveis para o programa assistencial.

7.28.165

Deverá permitir a inativação e ativação dos programas assistenciais.

7.28.166

Deverá permitir o cadastro de pessoas e famílias para programas assistenciais com as
seguintes informações:

7.28.166.1

Data de entrada
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7.28.166.2

Motivo da inserção

7.28.166.3

Valor (Somente quando o programa for de transferência de renda)

7.28.166.4

Em descumprimento com as condicionalidades do programa bolsa família (Somente
quando o programa for do tipo Bolsa Família)

7.28.167

Deverá permitir o cadastro de desligamento da pessoa ou da família de programas
assistenciais com as seguintes informações:

7.28.167.1

Data de desligamento

7.28.167.2

Motivo do desligamento

CADASTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
7.28.168

Deverá permitir o cadastro de serviços socioassistenciais.

7.28.169

Deverá permitir limitar a quantidade de vagas disponíveis para o programa assistencial.

7.28.170

Deverá permitir o cadastro dos trabalhos sociais essenciais para a execução dos serviços
socioassistenciais.

7.28.171
7.28.172

Deverá permitir o cadastro dos locais de oferta dos serviços socioassistenciais.
Deverá permitir o cadastro de pessoas e famílias para os serviços socioassistenciais com
as seguintes informações:

7.28.172.1

Unidade assistencial

7.28.172.2

Forma de acesso ao serviço (De acordo com a tabela de formas de acesso ao CRAS e
CREAS do manual de registro mensal de atendimentos do Formulário 2 de 2012/2013)

7.28.172.3

Data de entrada

7.28.173

Deverá permitir o cadastro de frequência de comparecimento da pessoa ou família para
atendimento dos serviços socioassistenciais em dias, semanas, meses ou anos.

7.28.174

Deverá permitir o cadastro de desligamento de pessoas e famílias dos serviços
socioassistenciais com as seguintes informações:

7.28.174.1

Data de desligamento

7.28.174.2

Motivo do desligamento (Avaliação Técnica, Evasão ou Recusa, Mudança de Município,
Falecimento, inconsistência Cadastral, Determinação Judicial, Outro)

7.28.174.3

Descrição do motivo do desligamento

7.28.175

Deverá cadastrar automaticamente o desligamento da pessoa ou família dos grupos do
serviço socioassistencial que a mesma está sendo desligada.

7.28.176

Deverá permitir o cadastro do plano individual de atendimento para pessoas cadastradas
em serviços socioassistenciais com as seguintes informações:

7.28.176.1

Profissional

7.28.176.2

Especialidade do profissional

7.28.176.3

Data do cadastro

7.28.176.4

Avaliação interdisciplinar

7.28.176.5

Plano de encaminhamentos
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7.28.176.6

Plano de ação ou estratégia

7.28.176.7

Compromissos assumidos pela família

7.28.176.8

Parecer técnico do profissional

7.28.177

Deverá permitir restringir o acesso a informações do plano individual de atendimento
para determinados usuários ou grupos de usuários.

7.28.178
7.28.179

Deverá permitir a impressão do plano individual de atendimento.
Deverá permitir o cadastro do plano de acompanhamento familiar para famílias
cadastradas em serviços socioassistenciais com as seguintes informações:

7.28.179.1

Profissional

7.28.179.2

Especialidade do profissional

7.28.179.3

Data do cadastro

7.28.179.4

Avaliação interdisciplinar

7.28.179.5

Plano de encaminhamentos

7.28.179.6

Plano de ação ou estratégia

7.28.179.7

Compromissos assumidos pela pessoa

7.28.179.8

Parecer técnico do profissional

7.28.180

Deverá permitir restringir o acesso a informações do plano de acompanhamento familiar
para determinados usuários ou grupos de usuários.

7.28.181
7.28.182

Deverá permitir a impressão do plano de acompanhamento familiar.
Deverá permitir o cadastro de avaliações de acompanhamento para pessoas e famílias
cadastradas nos serviços socioassistenciais com as seguintes informações:

7.28.182.1

Profissional

7.28.182.2

Especialidade do profissional

7.28.182.3

Data da avaliação

7.28.182.4

Quantidade de meses em acompanhamento

7.28.182.5

Descrição dos principais resultados

7.28.182.6

Se foram disponibilizadas todas as ofertas da assistência social (em termos de serviços,
benefícios, programas e projetos) cuja necessidade havia sido identificada pelo
profissional

7.28.182.7

Se houve atendimento efetivo e resolutivo por parte da área que recebeu os
encaminhamentos da pessoa ou família

7.28.182.8

Se a pessoa ou a família reconhece o serviço de acompanhamento como algo que
contribui para a superação e enfrentamento de seus problemas e dificuldades

7.28.182.9

Como o profissional classifica os resultados obtidos até o presente momento, no que se
referem à ampliação da capacidade de enfrentamento ou superação das condições de
vulnerabilidade, risco social e pessoa por parte da pessoa ou família

7.28.183

Deverá permitir restringir o acesso a informações da avaliação de acompanhamento da
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pessoa ou família para determinados usuários ou grupos de usuários.
7.28.184

Deverá cadastrar automaticamente o desligamento da pessoa ou família do serviço
socioassistencial e grupos do serviço quando o profissional classificar os resultados obtidos na
avaliação como "Houve significativo avanço/melhora da capacidade de enfrentamento ou de
superação dos riscos e vulnerabilidades, justificando-se o desligamento da pessoa/família deste
serviço" com as seguintes informações:

7.28.184.1

Data de desligamento (Data da avaliação)

7.28.184.2

Motivo do desligamento (Avaliação Técnica)

7.28.184.3

Descrição do motivo do desligamento (Desligado automaticamente através da avaliação
técnica.)

7.28.185

Deverá cadastrar automaticamente o desligamento da pessoa ou família do serviço
socioassistencial e grupos do serviço quando o profissional classificar os resultados obtidos na
avaliação como "A pessoa/família não está interessada em continuar recebendo atenções deste
serviço" com as seguintes informações:

7.28.185.1

Data de desligamento (Data da avaliação)

7.28.185.2

Motivo do desligamento (Evasão ou Recusa)

7.28.185.3

Descrição do motivo do desligamento (Desligado automaticamente através da avaliação
técnica.)

7.28.186

Deverá permitir o cadastro de grupos para serviços socioassistenciais com as seguintes
informações:

7.28.186.1

Nome do grupo

7.28.186.2

Descrição do grupo

7.28.186.3

Público alvo

7.28.187

Deverá permitir limitar a quantidade de vagas para grupos de serviços socioassistenciais.

7.28.188

Deverá permitir o cadastro de pessoas e famílias que estão cadastradas no serviço
socioassistencial nos seus respectivos grupos.

7.28.189

Deverá permitir o cadastro de desligamento de pessoas e famílias que estão cadastradas
nos grupos dos serviços socioassistenciais com as seguintes informações:

7.28.189.1

Data de desligamento

7.28.189.2

Motivo de desligamento (Avaliação Técnica, Evasão ou Recusa, Mudança de Município,
Falecimento, inconsistência Cadastral, Determinação Judicial, Outro)

7.28.189.3

Descrição do motivo de desligamento

CADASTRO DE ENCAMINHAMENTOS
7.28.190

Deverá permitir o cadastro de órgão da rede socioassistencial com as seguintes
informações:

7.28.190.1

Nome

7.28.190.2

CNPJ

7.28.190.3

Telefone
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7.28.190.4

Município

7.28.190.5

Tipo do logradouro

7.28.190.6

Logradouro

7.28.190.7

Bairro

7.28.190.8

CEP

7.28.190.9

Número

7.28.190.10

Complemento

7.28.191

Deverá permitir o Georreferenciamento o órgão da rede socioassistencial.

7.28.192

Deverá permitir o cadastro de encaminhamentos para pessoas com as seguintes
informações:

7.28.192.1

Unidade assistencial

7.28.192.2

Profissional

7.28.192.3

Especialidade do profissional

7.28.192.4

Data do encaminhamento

7.28.192.5

Tipo do encaminhamento (De acordo com a tabela de tipos de encaminhamentos do
manual de registro mensal de atendimentos do Formulário 2 de 20121201 3)

7.28.192.6

Destino do encaminhamento (Unidade de saúde, unidade assistencial ou órgão da rede
socioassistencial)

7.28.192.7

Observações do encaminhamento

7.28.193

Deverá permitir o cadastro de contra referência para encaminhamentos realizados com
as seguintes informações:

7.28.193.1

Data de contra referência

7.28.193.2

Nome do profissional que atendeu o encaminhamento

7.28.193.3

Telefone de contato do profissional

7.28.193.4

Anotações de contra referência

7.28.194

Deverá permitir o cadastro de digitalizações de documentos no cadastro de contra
referência do encaminhamento.

7.28.195

Deverá permitir visualizar no cadastro de contra referência as informações do
encaminhamento.

7.28.196

Deverá permitir a impressão do formulário do encaminhamento.

DISPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS
7.28.197

Deverá permitir o cadastro de tipos de benefícios.

7.28.198

Deverá permitir o cadastro de subtipos de benefícios.

7.28.199

Deverá permitir o cadastro de benefícios com as seguintes informações:

7.28.199.1

Nome do benefício

7.28.199.2

Tipo do benefício
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7.28.199.3

Subtipo do benefício

7.28.199.4

Valor base

7.28.199.5

Nº da lei

7.28.199.6

Observações do cadastro

7.28.200

Deverá permitir ativar e inativar o benefício

7.28.201

Deverá permitir o cadastro de usuários para autorizar a dispensação do benefício.

7.28.202

Deverá permitir o cadastro da forma de dispensação do benefício com controle de quota
ou não.

7.28.203

Deverá permitir o cadastro de quotas municipais para benefícios com as seguintes
informações:

7.28.203.1

Data inicial

7.28.203.2

Data final

7.28.203.3

Tipo do controle (Quantidade ou valor)

7.28.203.4

Quantidade da quota

7.28.204

Deverá permitir a configuração de quotas para unidades assistenciais específicas
utilizando a quota municipal com as seguintes informações:

7.28.204.1

Unidade assistencial

7.28.204.2

Quantidade da quota (O valor não pode ultrapassar o valor da quota municipal)

7.28.205

Deverá permitir configurar o modelo de comprovante de dispensação por benefício.

7.28.206

Deverá disponibilizar ferramenta para modelagem do comprovante de dispensação do
benefício, a ferramenta deve conter variáveis com informações da dispensação como:

7.28.206.1

Dispensação (Data, Pessoa, Profissional, Unidade)

7.28.206.2

Pessoa (Nome, Endereço, CPF, RG, NlS, Telefone)

7.28.206.3

Profissional (Nome, Especialidade)

7.28.206.4

Unidade (Nome, Endereço, Telefone)

7.28.207

Deverá permitir o cadastro de dispensação de um ou mais benefícios para pessoas com
as seguintes informações:

7.28.207.1

Profissional

7.28.207.2

Data e hora da dispensação

7.28.207.3

Unidade assistencial

7.28.207.4

Benefícios

7.28.207.5

Quantidades

7.28.207.6

Valores unitários

7.28.207.7

Valores totais

7.28.207.8

Observações da dispensação

7.28.208

Deverá permitir o cadastro de digitalizações de documentos para dispensação de
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benefícios.
7.28.209

Deverá permitir a visualização da quantidade total de benefícios e valor total dos
benefícios da dispensação.

7.28.210

Deverá permitir o cadastro de cancelamento da dispensação de benefícios.

7.28.211

Quando a dispensação contiver benefícios que necessitam de autorização para
dispensação a situação da mesma deve ficar como "Pendente".

7.28.212

Deverá cadastrar automaticamente um alerta para o usuário que autoriza a dispensação
de um determinado benefício que foi dispensado.

7.28.213

Deverá permitir o cadastro de autorização de dispensação dê benefícios com as seguintes
informações:

7.28.213.1

Data da autorização

7.28.213.2

Usuário que autorizou

7.28.214

Deverá permitir o cadastro de rejeição de dispensação de benefícios com as seguintes
informações:

7.28.214.1

Data da rejeição

7.28.214.2

Usuário que rejeitou

7.28.214.3

Motivo da rejeição

7.28.214.4

Deverá permitir a impressão do comprovante de dispensação.

EMPRÉSTIMOS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
7.28.215

Deverá permitir o cadastro de equipamentos e matérias com as seguintes informações:

7.28.215.1

Nome

7.28.215.2

Referência

7.28.215.3

Valor

7.28.215.4

Observações do cadastro

7.28.216

Deverá permitir o cadastro de foto para os equipamentos e materiais.

7.28.217

Deverá permitir a ativação e inativação dos equipamentos e materiais.

7.28.218

Deverá permitir o cadastro de estoque para equipamentos e materiais com as seguintes
informações:

7.28.218.1

Unidade assistencial

7.28.218.2

Quantidade

7.28.219

Deverá permitir o cadastro de entradas de equipamentos e materiais no estoque.

7.28.220

Deverá permitir o cadastro de inutilizações de equipamentos e materiais com as
seguintes informações:

7.28.220.1

Tipo da inutilização (Extravio, Roubo, Obsoleto, Danificado)

7.28.220.2

Pessoa que inutilizou

7.28.220.3

Data da inutilização
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7.28.220.4
7.28.221

Observações da inutilização

Deverá permitir o cadastro de empréstimos de um ou mais equipamentos e materiais
para pessoas com as seguintes informações:

7.28.221.1

Unidade assistencial

7.28.221.2

Profissional

7.28.221.3

Data do empréstimo

7.28.221.4

Data para devolução

7.28.221.5

Anotações do empréstimo

7.28.221.6

Equipamentos

7.28.221.7

Quantidade de cada equipamento

7.28.222

Deverá permitir reagendar a data de devolução dos equipamentos e materiais.

7.28.223

Deverá permitir o cadastro de cancelamento do empréstimo de equipamentos e
materiais.

7.28.224

Deverá permitir o cadastro de devolução do empréstimo de equipamentos e materiais
com as seguintes informações:

7.28.224.1

Data da devolução

7.28.224.2

Anotações da devolução

7.28.225

Deverá permitir visualizar no cadastro de devolução as informações do empréstimo e a
situação da devolução.

7.28.226

Deverá permitir a impressão do formulário de empréstimo de equipamentos e materiais.

7.28.227

Deverá permitir o cadastro do termo do empréstimo para cada unidade assistencial.

ATENDIMENTO INDIVIDUAL
7.28.228

Deverá permitir o cadastro de atendimento para uma única pessoa ou uma única família
com as seguintes informações:

7.28.228.1

Unidade assistencial

7.28.228.2

Profissional

7.28.228.3

Especialidade do profissional

7.28.228.4

Data e hora do atendimento

7.28.228.5

Anotações do atendimento

7.28.229

Deverá permitir o cadastro de um ou mais motivos para o atendimento psicossocial.

7.28.230

Deverá permitir o cadastro de atendimento psicossocial para serviços socioassistenciais.

7.28.231

Deverá permitir o cadastro de atendimento psicossocial para programas assistenciais.

7.28.232

Deverá permitir o cadastro de atendimento psicossocial com múltiplos profissionais.

7.28.233

Deverá permitir restringir o acesso a informações do atendimento psicossocial para
determinados usuários ou grupos de usuários.

7.28.234

Deverá permitir o cadastro de uma lista de chegada para atendimento psicossocial, a lista
Página 204 de 230

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 2121

Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul
Praça Dr. Getúlio Vargas, nº 01, Caixa Postal 21 – Fones (047) 3471-2222
CNPJ 83.102.269/0001-06
Cep 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina
www.saofranciscodosul.sc.gov.br

de chegada deve ter opções de priorização de atendimento para pessoas ou famílias com
necessidades especiais.
7.28.235

Deverá permitir o cadastro de pessoa ou família ausente para atendimento na lista de
chegada.

ATENDIMENTO COLETIVO
7.28.236

Deverá permitir o cadastro de atendimento para uma ou mais pessoas e famílias com as
seguintes informações:

7.28.236.1

Unidade assistencial

7.28.236.2

Profissional

7.28.236.3

Especialidade do profissional

7.28.236.4

Data e hora do atendimento

7.28.236.5

Anotações do atendimento

7.28.237

Deverá permitir o cadastro de um ou mais motivos para o atendimento coletivo.

7.28.238

Deverá permitir o cadastro de atendimento coletivo para serviços socioassistenciais.

7.28.239

Deverá permitir o cadastro de atendimento coletivo para programas assistenciais.

7.28.240

Deverá permitir o cadastro de atendimento coletivo com múltiplos profissionais.

7.28.241

Deverá permitir restringir o acesso a informações do atendimento coletivo para
determinados usuários ou grupos de usuários.

ATENDIMENTO DE GRUPOS
7.28.242

Deverá permitir o cadastro de atendimento para um ou mais grupos de serviços
socioassistenciais com as seguintes informações:

7.28.242.1

Unidade assistencial

7.28.242.2

Profissional

7.28.242.3

Especialidade do profissional

7.28.242.4

Data e hora do atendimento

7.28.242.5

Anotações do atendimento

7.28.243

Deverá permitir o cadastro de um ou mais motivos para o atendimento de grupos.

7.28.244

Deverá listar todos os integrantes dos grupos selecionados e permitir o cadastro de
ausência ou presença para cara pessoa ou família no atendimento.

7.28.245

Deverá permitir o cadastro de atendimento de grupos com múltiplos profissionais.

7.28.246

Deverá permitir restringir o acesso a informações do atendimento de grupos para
determinados usuários ou grupos de usuários.

7.28.247

Deverá permitir o cadastro de agendamento para atendimento de grupos com um ou
mais grupos de serviços socioassistenciais com as seguintes informações:

7.28.247.1

Unidade assistencial

7.28.247.2

Data
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7.28.247.3

Hora de início

7.28.247.4

Hora de término

7.28.247.5

Observações do agendamento

7.28.248

Deverá permitir a visualização dos agendamentos de atendimentos de grupos do dia, da
semana e do mês.

7.28.249

Deverá permitir a impressão da lista de presença das pessoas e famílias que são
integrantes dos grupos de serviços socioassistenciais que tiveram atendimentos agendados.

7.28.250

Deverá permitir o cadastro de cancelamento do agendamento do atendimento de
grupos.

PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTOS DA PESSOA
7.28.251

Deverá permitir a visualização das informações dos atendimentos psicossociais,
atendimentos coletivos e atendimento de grupos da pessoa em um único lugar, permitindo a
utilização de filtros.

7.28.252

Deverá respeitar as informações dos atendimentos sigilosos para que o usuário visualize
somente quando possuir permissão.

PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTOS DA FAMÍLIA
7.28.253

Deverá permitir a visualização das informações dos atendimentos psicossociais,
atendimentos coletivos e atendimento de grupos da família ou de qualquer pessoa de sua
composição familiar em um único lugar, permitindo a utilização de filtros.

7.28.254

Deverá respeitar as informações dos atendimentos sigilosos para que o usuário visualize
somente quando possuir permissão.

HISTÓRICO DA PESSOA
7.28.255

Deverá permitir visualizar o histórico de todas as ações realizadas para a pessoa
(conforme disponível a informação e integração) no sistema com as seguintes opções:

7.28.255.1

Saúde

7.28.255.2

Atendimento Social

7.28.255.3

Encaminhamentos

7.28.255.4

Empréstimos

7.28.255.5

Benefícios

7.28.255.6

Programas

7.28.255.7

Serviços

7.28.255.8

Familiares

7.28.255.9

Vulnerabilidades

7.28.255.10

Medidas socioeducativas

7.28.255.11

Rendas

7.28.255.12

Despesas

7.28.255.13

Programas de transferência de renda
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7.28.256

Deverá permitir visualizar os atendimentos psicossociais, atendimentos coletivos,
atendimento da família da pessoa, atendimentos de grupos que a pessoa participou com as
seguintes informações:

7.28.256.1

Data do atendimento

7.28.256.2

Profissionais

7.28.256.3

Unidade assistencial

7.28.256.4

Programa

7.28.256.5

Serviço

7.28.256.6

Se o atendimento é sigiloso

7.28.256.7

Presença ou ausência (quando atendimento de grupos)

7.28.257

Deverá permitir visualizar os encaminhamentos realizados par a assistência social, saúde
e órgãos da rede socioassistencial para a pessoa com as seguintes informações:

7.28.257.1

Data do encaminhamento

7.28.257.2

Profissional

7.28.257.3

Local de origem

7.28.257.4

Local de destino

7.28.257.5

Tipo do encaminhamento

7.28.257.6

Situação (Concluído ou aguardando contra referência)

7.28.258

Deverá permitir visualizar os empréstimos de equipamentos e matérias realizados para a
pessoa com as seguintes informações:

7.28.258.1

Data

7.28.258.2

Equipamento ou Material

7.28.258.3

Quantidade

7.28.258.4

Unidade assistencial

7.28.258.5

Profissional

7.28.258.6

Data da devolução

7.28.258.7

Situação do empréstimo (Concluído, Devolução pendente, Cancelado)

7.28.259

Deverá permitir visualizar os benefícios que a pessoa recebeu com as seguintes
informações:

7.28.259.1

Data Benefício Profissional

7.28.259.2

Unidade assistencial Quantidade

7.28.259.3

Valor total recebido

7.28.259.4

Situação da dispensação (Concluída, aguardando autorização, rejeitadas ou canceladas)

7.28.260

Deverá permitir visualizar os programas assistenciais que a pessoa está cadastrada e
também os programas que a pessoa já se desligou com as seguintes informações:

7.28.260.1

Programa
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7.28.260.2

Tipo do programa

7.28.260.3

Oferta do programa

7.28.260.4

Data de entrada

7.28.260.5

Data de desligamento

7.28.261

Deverá permitir visualizar os serviços socioassistenciais que a pessoa está cadastrada e
também os serviços que a pessoa já se desligou com as seguintes informações:

7.28.261.1

Serviço

7.28.261.2

Tipo do serviço

7.28.261.3

Unidade assistencial

7.28.261.4

Forma de acesso

7.28.261.5

Data de entrada

7.28.261.6

Data de desligamento

7.28.261.7

Motivo do desligamento

7.28.262

Deverá permitir visualizar a composição familiar da família da pessoa com as seguintes
informações:

7.28.262.1

Nome da pessoa

7.28.262.2

idade

7.28.262.3

Escolaridade

7.28.262.4

Portadora de necessidades especiais

7.28.262.5

Renda da pessoa

7.28.262.6

Parentesco com o responsável da família

7.28.263

Deverá permitir visualizar as vulnerabilidades que a pessoa está cadastrada e também as
vulnerabilidades que foram superadas com as seguintes informações:

7.28.263.1

Vulnerabilidade

7.28.263.2

Tipo da vulnerabilidade

7.28.263.3

Responsável pela identificação

7.28.263.4

Data de identificação

7.28.263.5

Data de superação

7.28.264 Deverá permitir visualizar as medidas socioeducativas da pessoa com as seguintes informações:
7.28.264.1

Tipo da medida socioeducativa

7.28.264.2

Número do processo

7.28.264.3

Data de início

7.28.264.4

Data de término

7.28.265

Deverá permitir visualizar as rendas da pessoa com as seguintes informações:

7.28.265.1

Tipo da renda
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7.28.265.2

Valor

7.28.265.3

Data da inclusão ou atualização

7.28.266

Deverá permitir visualizar as despesas da pessoa com as seguintes informações:

7.28.266.1

Tipo da despesa

7.28.266.2

Valor

7.28.266.3

Data da inclusão ou atualização

7.28.267

Deverá permitir visualizar os programas de transferência de renda da pessoa com as
seguintes informações:

7.28.267.1

Programa

7.28.267.2

Tipo do programa

7.28.267.3

Valor

7.28.267.4

Data de entrada

7.28.267.5

Data de desligamento

REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTOS
7.28.268

Deverá gerar automaticamente o registro mensal de atendimentos do CRAS, CREAS e
Centro POP através dos cadastros realizados no sistema.

7.28.269

Deverá gerar o Formulário 1 do registro mensal de atendimento do CRAS respeitando o
manual de instruções para o registro das informações especificadas na resolução No 0412011
altera pela resolução N° 20/2013 da comissão INTERGESTORES TRIPARTITE - CIT.

7.28.270

Deverá gerar o Formulário 2 do registro mensal de atendimento do CRAS que lista as
famílias que ingressaram no serviço socioassistencial PAIF no mês de referência.

7.28.271

CRAS.

Deverá gerar a exportação XML do Formulário 1 do registro mensal de atendimento do

7.28.272

Deverá gerar o Formulário 1 do registro mensal de atendimento do CREAS respeitando o
manual de instruções para o registro das informações especificadas na resolução No 04/20í 1
altera pela resolução N° 20/2013 da comissão INTERGESTORES TRIPARTITE - CIT.

7.28.273

Deverá gerar o Formulário 2 do registro mensal de atendimento do CREAS que lista as
famílias e indivíduos que ingressaram no serviço socioassistencial PAEFI no mês de referência.

7.28.274

Deverá gerar o Formulário 1 do registro mensal de atendimento do Centro POP
respeitando o manual de instruções para o registro das informações especificadas na resolução
N° 04/2011 altera pela resolução N° 20/2013 da comissão INTERGESTORES TRIPARTITE - CIT.

7.28.275

Deverá permitir o cadastro de configuração de profissionais que terão seus atendimentos
contabilizados no registro mensal de atendimentos do CRAS, CREAS e Centro POP.

7.28.276

Deve possuir tela gerencial para visualização das informações do RMA de cada
equipamento, permitindo para cada um dos itens a consulta das informações que geraram o
indicador

7.28.277

Deve permitir exportação dos dados de cada indicador para os formatos PDF e XLS*

7.28.278

Deve possuir indicador informativo documentando como o indicador é gerado dentro dos
parâmetros do software, afim de orientar o operador de como pode-se atender o item.
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IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS
7.28.279

Deverá permitir a importação do arquivo do CADUNICO fornecido pela caixa econômica
federal minimamente nas ultimas 3 versões de layout.

7.28.280

Deve permitir antes do processamento que sejam relacionadas as informações de
bairros, pessoas e logradouros, com as já existentes no sistema.

7.28.281

Deverá permitir a importação do arquivo de dados do programa bolsa família, contendo
as informações disponibilizadas pelo MDS.

7.28.282

Deverá permitir a importação da folha de pagamento do programa bolsa família (ou
substituto), disponibilizada periodicamente para cada município, atualizando os dados já
existentes na base de dados.

RELATÓRIOS
7.28.283

Deverá permitir visualizar o relatório de seleção de renda de famílias com as seguintes
informações:

7.28.283.1

Código familiar

7.28.283.2

Código da família no cadastro único da caixa econômica federal

7.28.283.3

Data da última alteração no cadastro único da caixa econômica federal

7.28.283.4

Bairro

7.28.283.5

Tempo de moradia da família no município

7.28.283.6

Situação do domicílio da família

7.28.283.7

Quantidade de integrantes na família

7.28.283.8

Quantidade de integrantes deficientes na família

7.28.283.9

Quantidade de integrantes idosos na família

7.28.283.10

Renda familiar total

7.28.283.11

Renda per capita

7.28.283.12

Famílias por bairro

7.28.283.13

Famílias por faixa de renda

7.28.283.14

Famílias por tempo de moradia no município

7.28.283.15

Familiar por situação do domicílio

7.28.284

Deverá permitir visualizar o relatório sintético de vulnerabilidades ativas com as
seguintes informações:

7.28.284.1

Código da vulnerabilidade

7.28.284.2

Nome da vulnerabilidade

7.28.284.3

Quantidade de pessoas

7.28.285

Deve permitir a utilização dos seguintes Filtros:

7.28.285.1

Por vulnerabilidade

7.28.285.2

Por faixa etária
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7.28.285.3
7.28.286

Por bairro

Deverá permitir visualizar o relatório sintético de vulnerabilidades superadas com as
seguintes informações:

7.28.286.1

Código da vulnerabilidade

7.28.286.2

Nome da vulnerabilidade

7.28.286.3

Quantidade de pessoas

7.28.287

Deve permitir a utilização dos seguintes filtros:

7.28.287.1

Por vulnerabilidade

7.28.287.2

Por faixa etária

7.28.287.3

Por bairro

7.28.287.4

Por períodos de datas

7.28.288

Deverá permitir visualizar o relatório analítico de vulnerabilidades ativas com as
seguintes informações:

7.28.288.1

Código da pessoa

7.28.288.2

Nome da pessoa

7.28.288.3

Sexo

7.28.288.4

idade

7.28.288.5

Data de identificação

7.28.289

Deve permitir a utilização dos seguintes Filtros:

7.28.289.1

Por vulnerabilidade

7.28.289.2

Por bairro

7.28.289.3

Por faixa etária

7.28.290

Deverá permitir visualizar o relatório analítico de vulnerabilidades superadas com as
seguintes informações:

7.28.290.1

Código da pessoa

7.28.290.2

Nome da pessoa

7.28.290.3

Sexo

7.28.290.4

idade

7.28.290.5

Data de identificação

7.28.290.6

Data de superação

7.28.291

Deve permitir a utilização dos seguintes filtros:

7.28.291.1

Por vulnerabilidade

7.28.291.2

Por bairro

7.28.291.3

Por faixa etária

7.28.291.4

Por períodos de datas
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7.28.292

Deverá permitir visualizar o relatório sintético de motivos de atendimentos com as
seguintes informações:

7.28.292.1

Motivo do atendimento

7.28.292.2

Quantidade de atendimentos realizados

7.28.293

Deve permitir a utilização dos seguintes Filtros:

7.28.293.1

Por unidade

7.28.293.2

Por profissional

7.28.293.3

Por bairro da pessoa atendida

7.28.293.4

Por motivo do atendimento

7.28.293.5

Por períodos de datas

7.28.294

Deverá permitir visualizar o relatório sintético de tipos de atendimentos realizados com
as seguintes informações:

7.28.294.1

Tipo do atendimento (Psicossocial, coletivo ou de Grupo)

7.28.294.2

Quantidade de atendimentos realizados

7.28.295

Deve permitir utilização dos seguintes filtros:

7.28.295.1

Por unidade

7.28.295.2

Por profissional

7.28.295.3

Por períodos de datas

7.28.296

Deverá permitir visualizar o relatório sintético de tipos de encaminhamentos com as
seguintes informações:

7.28.296.1

Tipo do encaminhamento

7.28.296.2

Unidade de origem

7.28.296.3

Local de destino

7.28.296.4

Quantidade de pessoas encaminhadas

7.28.297

Deve permitir a utilização dos seguintes Filtros:

7.28.297.1

Por tipo do encaminhamento

7.28.297.2

Por unidade de origem

7.28.297.3

Por local de destino

7.28.297.4

Por períodos de datas

7.28.298

Deverá permitir visualizar o relatório sintético de dispensação de benefícios com as
seguintes informações:

7.28.298.1

Código do benefício

7.28.298.2

Nome do benefício

7.28.298.3

Forma de dispensação

7.28.298.4

Quantidade dispensada
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7.28.298.5

Valor total dispensado

7.28.299

Deve permitir a utilização dos seguintes Filtros:

7.28.299.1

Por unidade

7.28.299.2

Por beneficio

7.28.299.3

Por pessoa

7.28.299.4

Por família

7.28.299.5

Por períodos de datas

7.28.300

Deverá permitir visualizar o relatório analítico de dispensação de benefícios com as
seguintes informações:

7.28.300.1

Código da pessoa;

7.28.300.2

Nome da pessoa;

7.28.300.3

Sexo;

7.28.300.4

Idade;

7.28.300.5

Data da dispensação;

7.28.300.6

Quantidade dispensada

7.28.301

Deve permitir a utilização dos seguintes filtros:

7.28.301.1

Por unidade

7.28.301.2

Por benefício

7.28.301.3

Por pessoa

7.28.301.4

Por família

7.28.301.5

Por períodos de datas

_________________________________
MUSTAFA BAKER
Diretor de Tecnologia da Informação

________________________________
TUFI MICHREFF NETO
Secretário Municipal de Governo Interino
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ANEXO II
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
À:
Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul
Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço
completo da proponente), inscrita no CNPJ/MF sob nº. ................................................ e
inscrição
Estadual sob nº.............................., representada neste ato por seu(s) sócios (qualificação(ões)
do(s) outorgante(s) Sr(a)......................., portador(a) da Cédula de Identidade RG nº...... ,
e
CPF
nº....................................., nomeia(m) e constitui(em) seu bastante procurador o (a) Sr(a)
......................., portador (a) da Cédula de Identidade RG nº ..................................e CPF
nº................................, a quem confere(imos) amplos poderes para representar a (Razão Social da
Empresa) perante .......................................................................................................... (indicação
do
órgão licitante), no que se referir ao presente PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2021, com poderes para
tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (Nº 01)
e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº 02) em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou
ofertas na (s) etapa (s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na (s) etapa (s) de
lance (s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso
administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor
recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos
solicitados pelo PREGOEIRO(A), enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome
do Outorgante.
A presente Procuração é válida por
Cidade, Estado, em

de

.
de 2021.

Assinatura do Representante legal da Empresa
Nome do representante por Extenso
CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA
Obs: deverá vir acompanhada do contrato social da proponente ou de outro documento,
onde esteja expressa a capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário,
conforme edital.
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
À:
Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul/SC
A/C. Pregoeiro (a) Oficial
Edital de Pregão Presencial nº 085/2021
Pela presente, declaro (amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da lei nº 10.520/2002, a empresa _____
(indicação da razão social) cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO
PRESENCIAL Nº 085/2021, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em softwares nativos
de plataforma web para fornecimento de solução de gestão pública integrada, no modo de licenças de
uso de programas, sem limite de usuários. Inclui ainda serviços complementares necessários ao
funcionamento de tais sistemas, como migração de dados, implantação, parametrizações e
configurações, treinamento de usuários, suporte técnico, manutenção corretiva, legal e evolutiva, bem
como hospedagem de cada solução em data center, de acordo com especificações e quantidades
constantes no Anexo I deste Edital.

Cidade, Estado, em

de

de 2021

Assinatura do Representante legal da Empresa
Nome do representante por Extenso
CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA
À:
Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul/SC
A/C. Pregoeiro (a) Oficial
Edital de Pregão Presencial nº 085/2021

Prezados Senhores,

, portador do RG
, abaixo
assinado, na qualidade de responsável legal da proponente,
,
CNPJ
, DECLARA expressamente que se sujeita às
condições estabelecidas no Edital de Pregão Presencial acima citado e que acatará integralmente
qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador, quanto à qualificação apenas das proponentes
que tenham atendido às condições estabelecidas no Edital, e que demonstrem integral capacidade de
executar ofornecimento do bem e/ou do serviço previsto. DECLARA, ainda, para todos os fins de direito,
a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade
da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e alterações subsequentes.
Cidade, Estado, em

de

de 2021

Assinatura do Representante legal da Empresa
Nome do representante por Extenso
CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES MENORES
À:
Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul/SC
A/C. Pregoeiro (a) Oficial
Edital de Pregão Presencial nº 085/2021
Declaramos para os devidos fins e especialmente para o Edital de Pregão Presencial nº 085/2021 que a
Proponente......................................................... (razão social), inscrito no CNPJ/MF sob
nº.............................................., com sede na cidade de…………, Estado................................,
na
Rua/Av.....................................................................… (endereço completo), não mantém em seu
quadro de pessoal, trabalhadores menores de 18(dezoito) anos em horário noturno de trabalho, ou em
serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, trabalhadores menores
de16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
Cidade, Estado, em

de

de 2021

Assinatura do Representante legal da Empresa
Nome do representante por Extenso
CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA
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ANEXO VI
Pregão Presencial nº 085/2021
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre este Município e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o
recibo de entrega do edital e remeter ao (à) Pregoeiro (a) através do e-mail
licitacao@saofranciscodosul.sc.gov.br ou gerencia.licitacao@saofranciscodosul.sc.gov.br .
A não remessa do recibo exime o (a) Pregoeiro (a) da comunicação de eventuais
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações
adicionais.
Razão Social:
C.N.P.J. n°
Endereço:
E-mail:
Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

Pessoa para contato:_
Recebemos nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.
Local:

,

de

de 2021

Assinatura
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ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO
PREGÃO N° 085/2021
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL - PMSFS E A
EMPRESA.
Aos XX dias do mês de XXXX do ano de XXXX, a Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul , sediada na
Praça Dr. Getúlio Vargas, nº01, doravante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato representada
pelo seu Prefeito Municipal – Sr. Godofredo Gomes Moreira Filho, brasileiro, casado, portador do RG n.º
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CPF n.º xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
inscrita no CNPJ/MF n.º xxxxxxxxxxxxxxxxxx, estabelecida na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, em
xxxxxxxxxxxxx/SC, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. xxxxxxxxxxxx,
Brasileiro, portador do RG xxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CPF n.º xxxxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado
na Rua xxxxxxxxxxxxxx, bairro xxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxx/SC, celebram o presente contrato,
decorrente da xxxxxxxxxxxxxx n.º /2018, em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21de junho de
1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 Contratação de empresa especializada em softwares nativos de plataforma web para fornecimento
de solução de gestão pública integrada, no modo de licenças de uso de programas, sem limite de
usuários. Inclui ainda serviços complementares necessários ao funcionamento de tais sistemas, como
migração de dados, implantação, parametrizações e configurações, treinamento de usuários, suporte
técnico, manutenção corretiva, legal e evolutiva, bem como hospedagem de cada solução em data
center, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no
preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
1.2 Especificações dos serviços:
Lote Único

Item
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1

LOTE ÚNICO - SISTEMA INTEGRADO MULTIENTIDADE DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Valor
Descrição / Especificações mínimas
Qtd
Un.
Valor total
unitário
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA
Serviços de Diagnóstico
1
Serviço
Serviços de Configuração
1
Serviço
Serviços de Migração de informações
1
Serviço
Serviços de Habilitação do sistema para uso
1
Serviço
Subtotal Item 1
TREINAMENTO DE USUÁRIOS
Serviços de treinamento dos servidores na implantação
1
Serviço
para o melhor aproveitamento do sistema.
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3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Subtotal Item 2
LICENCIAMENTO MENSAL - MÓDULOS PARA USO DA ENTIDADE MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO
SUL
Planejamento e Orçamento
12
Meses
Escrituração contábil, Execução financeira e P. Contas
12
Meses
Controle interno
12
Meses
Pessoal e Folha de pagamento
12
Meses
Segurança e Saúde do Servidor
12
Meses
Ponto eletrônico
12
Meses
Compras e licitações
12
Meses
Inclusão e controle de contratos
12
Meses
Patrimônio
12
Meses
Almoxarifado
12
Meses
Controle de frota e combustíveis
12
Meses
Gestão de Procuradoria
12
Meses
Legislação
12
Meses
Portal da transparência
12
Meses
Portal de serviços e autoatendimento
12
Meses
Processo digital
12
Meses
Ouvidoria
12
Meses
Serviços públicos
12
Meses
Simples nacional
12
Meses
Escrita fiscal eletrônica
12
Meses
Nota fiscal eletrônica de serviços
12
Meses
ISS bancos
12
Meses
Gestão da Arrecadação
12
Meses
Gestão de IPTU e taxas
12
Meses
Gestão de ITBI e taxas
12
Meses
Gestão do ISS e Taxas
12
Meses
Gestão de Receitas diversas
12
Meses
Contribuição de melhoria
12
Meses
Gestão de Obras e posturas
12
Meses
Gestão da Dívida ativa
12
Meses
Fiscalização fazendária
12
Meses
Domicílio eletrônico
12
Meses
APP (Aplicativo Mobile de Serviços e Autoatendimento)
12
Meses
Gestão Eletrônica de Documentos - GED
12
Meses
Subtotal Item 3
LICENCIAMENTO MENSAL - MÓDULOS PARA USO DA ENTIDADE FUNDAÇÃO CULTURAL ILHA DE SÃO
FRANCISCO DO SUL
Planejamento e Orçamento
12
Meses
Escrituração contábil, Execução financeira e P. Contas
12
Meses
Pessoal e Folha de pagamento
12
Meses
Segurança e Saúde do Servidor
12
Meses
Compras e licitações
12
Meses
Inclusão e controle de contratos
12
Meses
Portal da transparência
12
Meses
Subtotal Item 4
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5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8

LICENCIAMENTO MENSAL - MÓDULOS PARA USO DA ENTIDADE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO SUL
Planejamento e Orçamento
12
Meses
Escrituração contábil, Execução financeira e P. Contas
12
Meses
Pessoal e Folha de pagamento
12
Meses
Segurança e Saúde do Servidor
12
Meses
Compras e licitações
12
Meses
Inclusão e controle de contratos
12
Meses
Patrimônio
12
Meses
Portal da transparência
12
Meses
Portal de serviços e autoatendimento
12
Meses
Subtotal Item 5
LICENCIAMENTO MENSAL - MÓDULOS PARA USO DA ENTIDADE FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E
ADOLESCÊNCIA DE SÃO FRANCISCO DO SUL
Planejamento e Orçamento
12
Meses
Escrituração contábil, Execução financeira e P. Contas
12
Meses
Compras e licitações
12
Meses
Inclusão e controle de contratos
12
Meses
Portal da transparência
12
Meses
Subtotal Item 6
LICENCIAMENTO MENSAL - MÓDULOS PARA USO DA ENTIDADE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL
Planejamento e Orçamento
12
Meses
Escrituração contábil, Execução financeira e P. Contas
12
Meses
Compras e licitações
12
Meses
Inclusão e controle de contratos
12
Meses
Portal da transparência
12
Meses
Atendimento Social
12
Meses
Subtotal Item 7
LICENCIAMENTO MENSAL - MÓDULOS PARA USO DA ENTIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
SÃO FRANCISCO DO SUL
Planejamento e Orçamento
12
Meses
Escrituração contábil, Execução financeira e P. Contas
12
Meses
Compras e licitações
12
Meses
Inclusão e controle de contratos
12
Meses
Portal da transparência
12
Meses
Vigilância Epidemiológica
12
Meses
Vigilância Sanitária
12
Meses
Subtotal Item 8
LICENCIAMENTO MENSAL - MÓDULOS PARA USO DA ENTIDADE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL
Planejamento e Orçamento
12
Meses
Escrituração contábil, Execução financeira e P. Contas
12
Meses
Pessoal e Folha de pagamento
12
Meses
Segurança e Saúde do Servidor
12
Meses
Ponto eletrônico
12
Meses
Compras e licitações
12
Meses
Inclusão e controle de contratos
12
Meses
Patrimônio
12
Meses
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9.9
9.10
9.11
9.12
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
11
11.1

12
12.1
12.2
12.3
13
13.1

Portal da transparência
Portal de serviços e autoatendimento
Gestão da Arrecadação
Tarifa de água

12
12
12
12

Meses
Meses
Meses
Meses
Subtotal Item 9
LICENCIAMENTO MENSAL - MÓDULOS PARA USO DA ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
FRANCISCO DO SUL
Planejamento e Orçamento
12
Meses
Escrituração contábil, Execução financeira e P. Contas
12
Meses
Controle interno
12
Meses
Pessoal e Folha de pagamento
12
Meses
Segurança e Saúde do Servidor
12
Meses
Ponto eletrônico
12
Meses
Compras e licitações
12
Meses
Inclusão e controle de contratos
12
Meses
Patrimônio
12
Meses
Controle de frota e combustíveis
12
Meses
Ouvidoria
12
Meses
Portal da transparência
12
Meses
Portal de serviços e autoatendimento
12
Meses
Processo digital
12
Meses
Subtotal Item 10
DATA CENTER DO SISTEMA
Gestão e provimento de datacenter (gestão,
disponibilidade, hospedagem, processamento,
12
Meses
segurança e bkp)
Subtotal Item 11
SERVIÇOS SOB DEMANDA (RESERVA TÉCNICA)
Serviços de atendimento técnico e outros não incluidas
atividades de personalização e customização de
200
Hora
softwares.
Serviços de retreinamento/reciclagem dos usuários
300
Hora
Serviços de personalização e customização de softwares
200
Hora
e serviços correlatos.
Subtotal Item 12
WORKFLOW PARA PROJETO PREFEITURA DIGITAL (APENAS PARA O MUNICÍPIO)
Serviços de implantação do Projeto Prefeitura Digital,
englobando o levantamento, desenho e integração ao
500
Hora
sistema dos processos (implantação da tecnologia de
workflow).
Subtotal Item 13
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (soma itens 1 à 13) R$

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.2 O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de ____(____) meses, prorrogável na forma do
art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666,de 1993.
2.2 Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por rescrito e previamente autorizada pela
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autorizada competente. A justificativa deverá demonstrar a ausência de culpa do contratado bem como
a relação de causa e feito entre os fatos alegados e o atraso verificado, formalizando-se o respectivo
termo aditivo.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1 O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (. ........................... ).
3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.
CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Edital correrão às expensas das dotações
orçamentárias abaixo, ficando as despesas do próximo ano consignadas ao orçamento de 2020.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Secretaria Municipal de Governo
Gerência de Tecnologia de Informação
PROJETO / ATIVIDADE
Manutenção das Atividades Administrativas da Gerência de Tecnologia e execução de ações
de apoio as demais Secretarias
ELEMENTO DE DESPESA
Desenvolvimento e manutenção de software
VÍNCULO DE RECURSO
Recurso Ordinário
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDAÇÃO CULTURAL ILHA DE SÃO FRANCISCO - FUCISF
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
PROJETO / ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDAÇÃO CULTURAL ILHA DE SÃO
FRANCISCO - desenvolver ações para preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio
histórico e cultural do município
ELEMENTO DE DESPESA
Desenvolvimento e manutenção de software
VÍNCULO DE RECURSO
Recurso Ordinário
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Instituto Fundação de Previdência Social dos Servidores de São Francisco do Sul - IPRESF
PROJETO / ATIVIDADE
Manutenção das Atividades Administrativas do IPRESF
ELEMENTO DE DESPESA
Taxa de Administração RPPS
VÍNCULO DE RECURSO
Recurso Ordinário

06003
2018
33904002
10000

16001
2097

33904002
10000

18001
2107
33904002
27500
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA
PROJETO / ATIVIDADE
Promover Serviços e campanhas socioeducativas de prevenção, esclarecimentos e
Orientação sobre a vulnerabilidade advinda de situações de drogadição; Articulação com as
políticas setoriais; Universalização do atendimento; Ações para evitar a evasão escolar;
ampliar a discussão com os atores que compõem o Sistema Garantia de Direitos da Criança e
do Adolescente.
ELEMENTO DE DESPESA
Desenvolvimento e manutenção de software
VÍNCULO DE RECURSO
Recurso Ordinário
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS
Fundo Municipal de Assistência Social
PROJETO / ATIVIDADE
Expansão da área de abrangência do Serviço Sócio assistenciais das áreas de Vulnerabilidade
de risco social
ELEMENTO DE DESPESA
Desenvolvimento e Manutenção de software
VÍNCULO DE RECURSO
Recurso Ordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Fundo Municipal de Saúde – FMS
Fundo Municipal de Saúde
PROJETO / ATIVIDADE
Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde
ELEMENTO DE DESPESA
Desenvolvimento e manutenção de software
VÍNCULO DE RECURSO
Recurso Ordinário
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Câmara de Vereadores de São Francisco do Sul
Legislativo
PROJETO / ATIVIDADE
Manutenção das Atividades Administrativas , Legislativas e Fiscalizatórias do Poder
Legislativo
ELEMENTO DE DESPESA
Manutenção de Software
VÍNCULO DE RECURSO
Aplicações Diretas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

20001
2130

33904002
10000

21001
2131
33904002
10000

19001
2113
33904002
10200

100101
2001
33903908
33900000

17001
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PROJETO / ATIVIDADE
Manutenção das Atividades Administrativas
ELEMENTO DE DESPESA
Gestão, Controle e Fiscalização do Contrato de Concessão
VÍNCULO DE RECURSO
Aplicações Diretas

2103
0016
33900000

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O valor do contrato ajustado entre as partes será liquidável da seguinte forma:
a) Implantação do sistema e treinamento: o pagamento será efetuado em moeda corrente nacional,
em até 15 (quinze) dias da habilitação do sistema para uso (após teste) e realização do treinamento
(nos respectivos módulos necessários), mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal no Setor de
Contabilidade, devidamente vistada comprovando a execução do serviço;
b) Provimento e gestão de datacenter, locação dos sistemas, suporte técnico e demais serviços
mensais serão pagos de forma mensal e sucessiva durante toda a vigência do contrato, sendo a
primeira com vencimento aos 30 dias a contar da liberação do sistema para uso (após teste).
c) Os serviços ofertados por hora técnica (sob demanda) serão pagos de acordo com o número de
horas técnicas utilizadas no mês anterior ao mês do pagamento, em conjunto com as parcelas
mensais.
5.2 A nota fiscal deverá discriminar as quantidades fornecidas.
5.3 Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmente
aplicadas.
5.4 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
5.5 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
5.6 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos
dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo
pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente
devidoI = Índice de atualização financeira: 0.0001643
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo
pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso
CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES
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6.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação
das propostas.
6.2 O valor do supracitado contrato poderá ser reajustado após de 12 (doze) meses, com base no INPC
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IBGE).
6.3 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de1993.
6.4 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se
fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6.5 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6.6 Somente será possível a realização de aditivo contratual, nos termos do art. 65, §1º da Lei n. 8.666/93,

dentro do prazo de vigência do contrato de fornecimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1 Os serviços serão recebidos após a verificação da conformidade com as especificações constantes do
Edital e da proposta e sua consequente aceitação, que se dará no prazo fixadono Termo de Referência.
7.2 A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as especificações
técnicas exigidas.
CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO
8.1 A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Servidores Públicos Municipais, através de
Portaria, o que em hipótese alguma eximirá a Contratada das responsabilidades previstas no Civil,
inclusive perante a terceiros, por quaisquer irregularidades, e na sua ocorrência, não implica
correspondência do Poder Público ou de seus agentes e preposto.
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1 São obrigações da CONTRATANTE:
a) Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos provisoriamente
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento
definitivos;
c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor
especialmente designado;
d) Efetuar o pagamento no prazo previsto.
9.2 São obrigações da CONTRATADA:
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a) Executar os serviços em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado
da respectiva nota fiscal constando detalhadamente os serviços realizados;
b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução dos serviços. Este dever implica na
obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas
expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, os serviços que não atendem as
especificações;
c) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente
licitação;
d) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 os motivos que impossibilitem o cumprimento
dos prazos previstos, com a devida comprovação;
e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
g) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras
que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
h) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos serviços ou em conexão com eles,
ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE;
i) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução
dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;
j) A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos, não transfere à
Administração do CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto
deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de
solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE;
k) Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente;
l) Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90)
que sejam compatíveis com o regime de direito público;
m) Caso não se trate da atual fornecedora ou no caso de novos módulos, treinar todos os usuários de
forma que estejam capacitados para operar o software;
n) Acompanhar a operação e esclarecer dúvidas dos usuários e aderência do software de gestão;
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o) Expressamente vedado a subcontratação total em partes dos serviços ora contratados;
p) Demais obrigações especificadas no Termo de Referência e Anexo ao Edital, partes integrantes deste
instrumento, independente de transcrição.
CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
XIII.

advertência;

XIV. multa equivalente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do evento não cumprido, até o
limite de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato;
XV.
suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e impedimento de
contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
XVI. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior.
10.2 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 10.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do
inciso II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
10.3 As multas e outras sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso
fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da CONTRATADA, devidamente comprovadas perante a
CONTRATANTE.
10.4 As multas serão recolhidas, via depósito, à conta da CONTRATANTE. Se a CONTRATADA não fizer
prova, dentro do prazo de cinco dias úteis, de que recolheu o valor da multa, dos seus créditos será
retido o valor da mesma, corrigido, aplicando-se, para este fim, os índices aprovados para atualização
dos débitos fiscais.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO
11.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº
8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções
aplicáveis.
11.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.
11.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
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11.4 O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:
11.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.4.3 Indenizações e multas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES
12.1 É vedado à CONTRATADA:
a) caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
b) interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS.
13.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº
8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código
de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO
14.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO
15.1 É eleito o Foro da Comarca de São Francisco do Sul para dirimir os litígios que decorreremda execução
deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei
nº 8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

.........................................., .......... de.......................................... de 20.....

Responsável pela Contratante

Responsável pela Contratada
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TESTEMUNHAS:
12-
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PORTARIA 020-2021- FISCAL DE CONTRATO

Publicação Nº 3359965

PORTARIA SAMAE N.º 020, de 18 de outubro de 2021.
SIDECLEI SILVA GUIMARÃES, DIRETOR-PRESIDENTE do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, de São Francisco do Sul,
no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
REVOGAR a Portaria SAMAE n.º 084, de 15 DE JUNHO de 2015.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sendo seus efeitos retroativos a 13 de outubro de 2021.
Publique-se, registre-se e comunique-se.
Sideclei Silva Guimarães
Diretor Presidente do SAMAE

PORTARIA 021-2021- DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO_SEGURO

Publicação Nº 3359966

PORTARIA SAMAE N.º 021, de 18 de outubro de 2021.
SIDECLEI SILVA GUIMARÃES, DIRETOR-PRESIDENTE do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, de São Francisco do Sul,
no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
DESIGNAR o servidor RICARDO ARINS SANTOS, matrícula 99, para atuar como FISCAL do seguinte Contrato:
Contrato: 01/2021
Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços de seguro de veículo para este SAMAE.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sendo seus efeitos retroativos a 13 de outubro de 2021.
Publique-se, registre-se e comunique-se.
Sideclei Silva Guimarães
Diretor Presidente do SAMAE

PORTARIA 022-2021- DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO_INTERNET

Publicação Nº 3359967

PORTARIA SAMAE N.º 022, de 18 de outubro de 2021.
SIDECLEI SILVA GUIMARÃES, DIRETOR-PRESIDENTE do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, de São Francisco do Sul,
no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
DESIGNAR o servidor KAROLINE D’AVILA PACHECO, matrícula 117, para atuar como FISCAL do seguinte Contrato:
Contrato: 03/2021
Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços de internet fibra ótica, com instalação, disponibilização de IP Fixo e velocidade
de 200Mbps para este SAMAE.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sendo seus efeitos retroativos a 13 de outubro de 2021.
Publique-se, registre-se e comunique-se.
Sideclei Silva Guimarães
Diretor Presidente do SAMAE
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PORTARIA 023-2021- DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO_PLANO ODONTOLOGICO

Publicação Nº 3359968

PORTARIA SAMAE N.º 023, de 18 de outubro de 2021.
SIDECLEI SILVA GUIMARÃES, DIRETOR-PRESIDENTE do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, de São Francisco do Sul,
no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
DESIGNAR o servidor MURILO AMORIM, matrícula 88, para atuar como FISCAL do seguinte Contrato:
Contrato: 04/2021
Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços de plano odontológico para este SAMAE.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sendo seus efeitos retroativos a 13 de outubro de 2021.
Publique-se, registre-se e comunique-se.
Sideclei Silva Guimarães
Diretor Presidente do SAMAE

PORTARIA 024-2021- DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO_HOSPEDAGEM DO SITE

Publicação Nº 3359969

PORTARIA SAMAE N.º 024, de 18 de outubro de 2021.
SIDECLEI SILVA GUIMARÃES, DIRETOR-PRESIDENTE do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, de São Francisco do Sul,
no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
DESIGNAR o servidor MURILO AMORIM, matrícula 88, para atuar como FISCAL do seguinte Contrato:
Contrato: 05/2021
Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços de hospedagem, atualização, manutenção técnica e suporte de web site com
sistema administrativo para gerenciamento de conteúdo, registro ilimitado de e-mails e transferência mensal ilimitada, para este SAMAE.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sendo seus efeitos retroativos a 13 de outubro de 2021.
Publique-se, registre-se e comunique-se.
Sideclei Silva Guimarães
Diretor Presidente do SAMAE

PORTARIA 025-2021- DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO_LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS

Publicação Nº 3359970

PORTARIA SAMAE N.º 025, de 18 de outubro de 2021.
SIDECLEI SILVA GUIMARÃES, DIRETOR-PRESIDENTE do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, de São Francisco do Sul,
no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
DESIGNAR o servidor FRANCESCA CALDEIRA GOMES BAPTISTA, matrícula 81, para atuar como FISCAL do seguinte Contrato:
Contrato: 06/2021
Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços continuados de locação de 02 (duas) impressoras multifuncionais laser p&b,
para este SAMAE.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sendo seus efeitos retroativos a 13 de outubro de 2021.
Publique-se, registre-se e comunique-se.
Sideclei Silva Guimarães
Diretor Presidente do SAMAE
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PORTARIA 026-2021- DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO_PLANO DE SAÚDE

Publicação Nº 3359971

PORTARIA SAMAE N.º 026, de 18 de outubro de 2021.
SIDECLEI SILVA GUIMARÃES, DIRETOR-PRESIDENTE do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, de São Francisco do Sul,
no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
DESIGNAR o servidor MURILO AMORIM, matrícula 88, para atuar como FISCAL do seguinte Contrato:
Contrato: 07/2021
Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços de assistência médica, hospitalar, ambulatorial e obstetrícia através de plano
de saúde para os servidores deste SAMAE e seus dependentes.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sendo seus efeitos retroativos a 13 de outubro de 2021.
Publique-se, registre-se e comunique-se.
Sideclei Silva Guimarães
Diretor Presidente do SAMAE

PORTARIA 027-2021- DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO_SISTEMA DE GESTAO PUBLICA

Publicação Nº 3359972

PORTARIA SAMAE N.º 027, de 18 de outubro de 2021.
SIDECLEI SILVA GUIMARÃES, DIRETOR-PRESIDENTE do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, de São Francisco do Sul,
no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
DESIGNAR o servidor KAROLINE D’AVILA PACHECO, matrícula 117, para atuar como FISCAL do seguinte Contrato:
Contrato: 08/2021
Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços de fornecimento de licença de uso de aplicativos de gestão pública, com acesso simultâneo de usuários, através da LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, para este SAMAE.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sendo seus efeitos retroativos a 13 de outubro de 2021.
Publique-se, registre-se e comunique-se.
Sideclei Silva Guimarães
Diretor Presidente do SAMAE

PORTARIA 028-2021- DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO_SISTEMA DE FATURAMENTO

Publicação Nº 3359973

PORTARIA SAMAE N.º 028, de 18 de outubro de 2021.
SIDECLEI SILVA GUIMARÃES, DIRETOR-PRESIDENTE do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, de São Francisco do Sul,
no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
DESIGNAR o servidor RICARDO ARINS SANTOS, matrícula 99, para atuar como FISCAL do seguinte Contrato:
Contrato: 09/2021
Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços de fornecimento de licença de uso de aplicativos de gestão pública, com acesso simultâneo de usuários, através da LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ATENDIMENTO E FATURAMENTO para este SAMAE.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sendo seus efeitos retroativos a 13 de outubro de 2021.
Publique-se, registre-se e comunique-se.
Sideclei Silva Guimarães
Diretor Presidente do SAMAE
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PORTARIA 029-2021- DESIGNAR FISCAL DE ATA DE REGISTRO_HORAS TECNICAS DE INFORMATICA

Publicação Nº 3359974

PORTARIA SAMAE N.º 029, de 18 de outubro de 2021.
SIDECLEI SILVA GUIMARÃES, DIRETOR-PRESIDENTE do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, de São Francisco do Sul,
no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
DESIGNAR o servidor FRANCESCA CALDEIRA GOMES BAPTISTA, matrícula 81, para atuar como FISCAL do seguinte Contrato:
Ata de Registro: 01/2021
Objeto: Registro de Preço, pelo prazo de 12 meses, para eventual contratação de horas técnicas de informática para manutenção preventiva
e corretiva dos hardwares e softwares da área administrativa do SAMAE
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sendo seus efeitos retroativos a 13 de outubro de 2021.
Publique-se, registre-se e comunique-se.
Sideclei Silva Guimarães
Diretor Presidente do SAMAE

PORTARIA 030-2021- DESIGNAR FISCAL DE ATA DE REGISTRO_MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS

Publicação Nº 3359975

PORTARIA SAMAE N.º 030, de 18 de outubro de 2021.
SIDECLEI SILVA GUIMARÃES, DIRETOR-PRESIDENTE do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, de São Francisco do Sul,
no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
DESIGNAR o servidor RICARDO ARIS SANTOS, matrícula 99, para atuar como FISCAL do seguinte Contrato:
Ata de Registro: 02/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA dos veículos oficiais desta Autarquia, com aplicação de peças e acessórios genuínos ou originais novos, sem uso, através do Sistema
de Registro de Preços.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sendo seus efeitos retroativos a 13 de outubro de 2021.
Publique-se, registre-se e comunique-se.
Sideclei Silva Guimarães
Diretor Presidente do SAMAE

PORTARIA 031-2021- DESIGNAR FISCAL DE ATA DE REGISTRO_COMBUSTÍVEL

Publicação Nº 3359976

PORTARIA SAMAE N.º 031, de 18 de outubro de 2021.
SIDECLEI SILVA GUIMARÃES, DIRETOR-PRESIDENTE do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, de São Francisco do Sul,
no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
DESIGNAR o servidor RICARDO ARINS SANTOS, matrícula 99, para atuar como FISCAL do seguinte Contrato:
Ata de Registro: 03/2021
Objeto: Registro de preços para fornecimento de combustíveis, com fornecimento diário diretamente da bomba do posto de serviço, destinado ao abastecimento dos veículos oficiais do SAMAE de São Francisco do Sul.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sendo seus efeitos retroativos a 13 de outubro de 2021.
Publique-se, registre-se e comunique-se.
Sideclei Silva Guimarães
Diretor Presidente do SAMAE
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RETIFICAÇÃO 02 EDITAL DE REMOÇÃO, LOTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA - 2021

Publicação Nº 3358384

EDITAL Nº 14/2021 SME – RETIFICAÇÃO 02 (ALTERA o Edital nº 13/2021/SME)
A Secretaria Municipal da Educação de São Francisco do Sul, doravante denominada SME/SFS, representada pelo seu Secretário, o Senhor
Rodrigo Graf, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no Decreto Municipal Nº 1.440 de 7 de novembro de 2011, torna
público os processos de remoção (a pedido ou por permuta), lotação e ampliação de carga horária, no âmbito das escolas e Centros Municipais de Educação Infantil de Profissionais da Educação de cargo de provimento efetivo e estáveis do Magistério Público Municipal da Rede
Municipal de Ensino., que passa a vigorar com as seguintes alterações, permanecendo inalteradas todas as demais disposições.
Onde se Lê:
ANEXO I – VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA REMOÇÃO A PEDIDO – EDUCAÇÃO INFANTIL
DISCIPLINA
EDUCAÇÃO INFANTIL
EDUCAÇÃO INFANTIL
EDUCAÇÃO INFANTIL

UNIDADE DE ENSINO
CMEI CANTINHO ALEGRE
PEIXINHO DOURADO
MUNDO ENCANTADO

QUANTIDADE DE VAGAS
09 VAGAS
09 VAGAS
05 VAGAS

CARGA HORÁRIA
40 HORAS
40 HORAS
40 HORAS

EDUCAÇÃO INFANTIL

GIRASSOL

03 VAGAS

40 HORAS

EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

TONINHAS
JOÃO DIAS
ANTÔNIO CANUTO
FRANCISCO ANSELMO
IZIDORO CURVELLO
LÚCIO PATRÍCIO DE MIRA
RAMIRO BUENO DA ROCHA
RUDOLPHO FISCHER
FRANKLIN DE OLIVEIRA
IDA BEATRIZ BRUNATO DE CAMARGO

06
01
01
01
01
01
02
02
01

40
40
40
20
40
20
40
40
40

INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL

EDUCAÇÃO INFANTIL

VAGAS
VAGA
VAGA
VAGA
VAGA
VAGA
VAGAS
VAGAS
VAGA

01 VAGA

HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS

40 HORAS

SÃO FRANCISCO DO SUL, 08 DE OUTUBRO DE 2021.
ANEXO II – VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA REMOÇÃO A PEDIDO – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
DISCIPLINA
Fundamental
Fundamental
Fundamental
Fundamental
Fundamental
Fundamental
Fundamental
Fundamental
Fundamental
Fundamental
Fundamental
Fundamental
Fundamental

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

UNIDADE DE ENSINO
EM Álvaro Dippold
EM Ida Beatriz
EM João Dias
EM Rogério Zattar
EM Rogério Zattar
Em Rogério Zattar
EM Antônio Canuto
EM Francisco Anselmo
EM Francisco Anselmo
EM Izidoro Curvello
EM Ramiro Bueno
EM Ruldolpho Fischer
EM Ruldolpho Fischer

QUANTIDADE DE VAGAS
01
02
01
04
01
01
02
02
01
01
04
01
01

CARGA HORÁRIA
20 horas
40 horas
20 horas
40 horas
20 horas
20 horas
40 horas
40 horas
20 horas
20 horas
40 horas
40 horas
20 horas

SÃO FRANCISCO DO SUL, 08 DE OUTUBRO DE 2021.
ANEXO III – VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA REMOÇÃO A PEDIDO – DISCIPLINAS ESPECÍFICAS
DISCIPLINA
Artes
Artes
Artes
Artes
Artes
Artes
Artes
Artes
Artes
Artes
Artes
Artes
Artes
Artes

UNIDADE DE ENSINO
EM CAIC
EM Ida Beatriz
EM Franklin de Oliveira
EM Izidoro Curvello
EM Ramiro Bueno
EM Rudolpho Fischer
CMEI Cantinho Alegre
CMEI Chapeuzinho Vermelho
CMEI Estrelinha do Amanhã
CMEI Frei Martinho
CMEI Mundo Encantado
CMEI Peixinho Dourado
CMEI Peter Pan
CMEI Semente da Esperança
ASSINADO DIGITALMENTE

QUANTIDADE DE VAGAS
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

CARGA HORÁRIA
30 horas
20 horas
40 horas
20 horas
20 horas
20 horas
20 horas
30 horas
30 horas
30 horas
30 horas
20 horas
20 horas
20 horas
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Artes
Artes
Artes
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Ciências
Ciências
Ciências
Ciências
Ciências
Ensino Religioso
Ensino Religioso
Ensino Religioso
Ensino Religioso
Geografia
Geografia
Geografia
História
História
Geografia
Geografia
Geografia
Geografia
Língua Inglesa
Língua Inglesa
Língua Inglesa
Língua Inglesa
Língua Inglesa
Língua Inglesa
Língua Inglesa
Língua Inglesa
Matemática
Matemática
Língua Portuguesa
Língua Portuguesa
Língua Portuguesa
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CMEI Sonho Feliz
CMEI Morro da Cruz
CMEI Toninhas
EM Franklin de Oliveira
EM João Germano
EM João Dias
EM Alvaro Dippold
EM Francisco Anselmo
EM Ramiro Bueno
EM Izidoro Curvello
CMEI Estrelinha do Mar
CMEI Girassol
CMEI Mickey Mouse
CMEI Peixinho Dourado
CMEI Pequeno Polegar
CMEI Pequeno Príncipe
CMEI Peter Pan
CMEI Raio de Sol
CMEI Semente da Esperança
CMEI Morro da Cruz
CMEI Pantera Cor de Rosa
CMEI Toninhas
EM CAIC
EM Ida Beatriz
EM João Dias
EM João Germano
EM Rogério Zattar
EM Franklin de Oliveira
EM João Dias
EM Ida Beatriz
EM Rogério Zattar
EM CAIC
EM Ida Beatriz
EM Waldemar da Costa
EM CAIC
EM João Dias
EM Franklin de Oliveira
EM João Dias
EM Álvaro Dippold
EM CAIC
EM Franklin de Oliveira
EM Ida Beatriz
EM João Dias
EM João Germano
EM Rogério Zattar
EM Rogério Zattar
EM Estaleiro
EM Rudolpho Fischer
EM CAIC
EM João Dias
EM João Dias
EM Alvaro Dippold
EM Waldemar da Costa

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
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20
20
30
40
20
10
10
20
20
10
30
40
30
30
30
20
30
20
20
20
10
40
10
30
20
20
30
10
10
10
20
20
10
40
10
20
10
20
10
10
10
40
20
40
40
10
20
10
30
20
30
10
40

horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas

SÃO FRANCISCO DO SUL, 08 DE OUTUBRO DE 2021.
ANEXO IV – VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA REMOÇÃO A PEDIDO – TÉCNICO PEDAGÓGICO - ORIENTADOR EDUCACIONAL/SUPERVISOR EDUCACIONAL.
DISCIPLINAS
Orientadora Educacional
Orientadora Educacional
Orientadora Educacional
Orientadora Educacional

UNIDADE DE ENSINO
EM Franklin de Oliveira
EM Waldemar da Costa
EM Rudolpho Fischer
EM Lucio Patrício

ASSINADO DIGITALMENTE

QUANTIDADE DE VAGAS
01 vaga
02 vagas
01 vaga
01 vaga

CARGA HORÁRIA
40 horas
40 horas
40 horas
20 horas
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Orientadora Educacional
Orientadora Educacional
Supervisora Educacional
Supervisora Educacional
Supervisora Educacional
Supervisora Educacional
Supervisora Educacional
Supervisora Educacional
Supervisora Educacional
Supervisora Educacional
Supervisora Educacional

DOM/SC - Edição N° 3657
EM Ramiro Bueno
EM Francisco Anselmo
EM Ida Beatriz
EM Rogério Zattar
EM Antônio Canuto
EM Francisco Anselmo
EM Izidoro Curvello
EM Lúcio Patrício de Mira
Secretaria de Educação
EM Waldemar da Costa
EM Ramiro Bueno

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

vaga
vaga
vaga
vaga
vaga
vaga
vaga
vaga
vaga
vaga
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40
20
40
40
20
20
40
20
40
40
40

horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas

SÃO FRANCISCO DO SUL, 08 DE OUTUBRO DE 2021.
ANEXO V – VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA REMOÇÃO A PEDIDO – EDUCAÇÃO ESPECIAL
DISCIPLINAS
Educação Especial
Educação Especial
Educação Especial
Educação Especial

UNIDADE DE ENSINO
EM. Lúcio Patrício
EM. Ramiro Bueno
EBM. Franklin de Oliveira
EBM João Dias

QUANTIDADE DE VAGAS
01 vaga
01 vaga
01 vaga
01 vaga

CARGA HORÁRIA
40 horas semanais
40 horas semanais
40 horas semanais
40 horas semanais

SÃO FRANCISCO DO SUL, 08 DE OUTUBRO DE 2021.
Leia – se:
ANEXO I – VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA REMOÇÃO A PEDIDO – EDUCAÇÃO INFANTIL
DISCIPLINA
EDUCAÇÃO INFANTIL
EDUCAÇÃO INFANTIL
EDUCAÇÃO INFANTIL

UNIDADE DE ENSINO
CMEI CANTINHO ALEGRE
PEIXINHO DOURADO
MUNDO ENCANTADO

QUANTIDADE DE VAGAS
09 VAGAS
09 VAGAS
05 VAGAS

CARGA HORÁRIA
40 HORAS
40 HORAS
40 HORAS

EDUCAÇÃO INFANTIL

GIRASSOL

03 VAGAS

40 HORAS

EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

TONINHAS
JOÃO DIAS
ANTÔNIO CANUTO
FRANCISCO ANSELMO
IZIDORO CURVELLO
LÚCIO PATRÍCIO DE MIRA
RAMIRO BUENO DA ROCHA
RUDOLPHO FISCHER
FRANKLIN DE OLIVEIRA
IDA BEATRIZ BRUNATO DE CAMARGO

06
01
01
01
01
01
02
02
01

40
40
40
20
40
20
40
40
40

INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL

EDUCAÇÃO INFANTIL

VAGAS
VAGA
VAGA
VAGA
VAGA
VAGA
VAGAS
VAGAS
VAGA

01 VAGA

HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS

40 HORAS

SÃO FRANCISCO DO SUL, 19 DE OUTUBRO DE 2021.
ANEXO II – VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA REMOÇÃO A PEDIDO – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
DISCIPLINA
Fundamental
Fundamental
Fundamental
Fundamental
Fundamental
Fundamental
Fundamental
Fundamental
Fundamental
Fundamental
Fundamental
Fundamental
Fundamental

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

UNIDADE DE ENSINO
EM Álvaro Dippold
EM Ida Beatriz
EM João Dias
EM Rogério Zattar
EM Rogério Zattar
Em Rogério Zattar
EM Antônio Canuto
EM Francisco Anselmo
EM Francisco Anselmo
EM Izidoro Curvello
EM Ramiro Bueno
EM Ruldolpho Fischer
EM Ruldolpho Fischer

QUANTIDADE DE VAGAS
01
02
01
04
01
01
02
02
01
01
04
01
01

CARGA HORÁRIA
20 horas
40 horas
20 horas
40 horas
20 horas
20 horas
40 horas
40 horas
20 horas
20 horas
40 horas
40 horas
20 horas

SÃO FRANCISCO DO SUL, 19 DE OUTUBRO DE 2021.
ANEXO III – VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA REMOÇÃO A PEDIDO – DISCIPLINAS ESPECÍFICAS
ASSINADO DIGITALMENTE
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DISCIPLINA
Artes
Artes
Artes
Artes
Artes
Artes
Artes
Artes
Artes
Artes
Artes
Artes
Artes
Artes
Artes
Artes
Artes
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Ciências
Ciências
Ciências
Ciências
Ciências
Ensino Religioso
Ensino Religioso
Ensino Religioso
Ensino Religioso
Geografia
Geografia
Geografia
Geografia
Geografia
História
História
Língua Inglesa
Língua Inglesa
Língua Inglesa
Língua Inglesa
Língua Inglesa
Língua Inglesa
Língua Inglesa
Língua Inglesa
Matemática
Matemática
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UNIDADE DE ENSINO
EM CAIC
EM Ida Beatriz
EM Franklin de Oliveira
EM Izidoro Curvello
EM Ramiro Bueno
EM Rudolpho Fischer
CMEI Cantinho Alegre
CMEI Chapeuzinho Vermelho
CMEI Estrelinha do Amanhã
CMEI Frei Martinho
CMEI Mundo Encantado
CMEI Peixinho Dourado
CMEI Peter Pan
CMEI Semente da Esperança
CMEI Sonho Feliz
CMEI Morro da Cruz
CMEI Toninhas
EM Franklin de Oliveira
EM João Germano
EM João Dias
EM Alvaro Dippold
EM Francisco Anselmo
EM Ramiro Bueno
EM Izidoro Curvello
EM Rudolpho Fischer
CMEI Estrelinha do Mar
CMEI Girassol
CMEI Mickey Mouse
CMEI Peixinho Dourado
CMEI Pequeno Polegar
CMEI Pequeno Príncipe
CMEI Peter Pan
CMEI Raio de Sol
CMEI Semente da Esperança
CMEI Morro da Cruz
CMEI Pantera Cor de Rosa
CMEI Toninhas
EM CAIC
EM Ida Beatriz
EM João Dias
EM João Germano
EM Rogério Zattar
EM Franklin de Oliveira
EM João Dias
EM Ida Beatriz
EM Rogério Zattar
EM CAIC
EM Ida Beatriz
EM Waldemar da Costa
EM João Dias
EM Álvaro Dippold
EM CAIC
EM João Dias
EM Franklin de Oliveira
EM Ida Beatriz
EM João Dias
EM João Germano
EM Rogério Zattar
EM Rogério Zattar
EM Estaleiro
EM Rudolpho Fischer
EM CAIC
EM João Dias
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01
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01
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01
01
01
01
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01
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01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
01
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CARGA HORÁRIA
30 horas
20 horas
40 horas
20 horas
20 horas
20 horas
20 horas
30 horas
30 horas
30 horas
30 horas
20 horas
20 horas
20 horas
20 horas
20 horas
30 horas
40 horas
20 horas
10 horas
10 horas
20 horas
20 horas
10 horas
20 horas
30 horas
40 horas
30 horas
30 horas
30 horas
20 horas
30 horas
20 horas
20 horas
20 horas
10 horas
40 horas
10 horas
30 horas
20 horas
20 horas
30 horas
10 horas
10 horas
10 horas
20 horas
10 horas
10 horas
40 horas
20 horas
10 horas
10 horas
20 horas
10 horas
40 horas
20 horas
40 horas
40 horas
10 horas
20 horas
10 horas
30 horas
20 horas
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30 horas
10 horas
40 horas

SÃO FRANCISCO DO SUL, 19 DE OUTUBRO DE 2021.
ANEXO IV – VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA REMOÇÃO A PEDIDO – TÉCNICO PEDAGÓGICO - ORIENTADOR EDUCACIONAL/SUPERVISOR EDUCACIONAL.
DISCIPLINAS
Orientadora Educacional
Orientadora Educacional
Orientadora Educacional
Orientadora Educacional
Orientadora Educacional
Orientadora Educacional
Supervisora Educacional
Supervisora Educacional
Supervisora Educacional
Supervisora Educacional
Supervisora Educacional
Supervisora Educacional
Supervisora Educacional
Supervisora Educacional
Supervisora Educacional

UNIDADE DE ENSINO
EM Franklin de Oliveira
EM Waldemar da Costa
EM Rudolpho Fischer
EM Lucio Patrício
EM Ramiro Bueno
EM Francisco Anselmo
EM Ida Beatriz
EM Rogério Zattar
EM Antônio Canuto
EM Francisco Anselmo
EM Izidoro Curvello
EM Lúcio Patrício de Mira
Secretaria de Educação
EM Waldemar da Costa
EM Ramiro Bueno

QUANTIDADE DE VAGAS
01 vaga
02 vagas
01 vaga
01 vaga
01 vaga
01
01 vaga
01 vaga
01 vaga
01 vaga
01 vaga
01 vaga
01 vaga
01 vaga
01 vaga

CARGA HORÁRIA
40 horas
40 horas
40 horas
20 horas
40 horas
20 horas
40 horas
40 horas
20 horas
20 horas
40 horas
20 horas
40 horas
40 horas
40 horas

SÃO FRANCISCO DO SUL, 19 DE OUTUBRO DE 2021.
ANEXO V – VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA REMOÇÃO A PEDIDO – EDUCAÇÃO ESPECIAL
DISCIPLINAS
Educação Especial
Educação Especial
Educação Especial
Educação Especial

UNIDADE DE ENSINO
EM. Lúcio Patrício
EM. Ramiro Bueno
EBM. Franklin de Oliveira
EBM João Dias

QUANTIDADE DE VAGAS
01 vaga
01 vaga
01 vaga
01 vaga

CARGA HORÁRIA
40 horas semanais
40 horas semanais
40 horas semanais
40 horas semanais

Fica também acrescido o item 1.11 no presente Edital 013/2021, conforme a lei Nº003, de 25 de Fevereiro de 2003, art. 18 , onde diz que:
§ 1º - Não será procedida permuta se um dos profissionais interessados encontrar-se:
I - com direito adquirido a aposentadoria por tempo de serviço, ou em vias de adquirir este direito, dentro de 1 (um) ano contado a partir
da data do pedido de remoção;
II - em estágio probatório;
III - readaptado ou em processo de readaptação.
§ 2º - O Secretário Municipal de Educação, Esporte e Recreação decidirá sobre o pedido de permuta, observado o interesse público e a
conveniência administrativa.
São Francisco do Sul, 19 de Outubro de 2021.
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas Secretário Municipal de Educação
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São João Batista
Prefeitura
INEXIGIBILIDADE 5/PMSJB/2021
INEXIGIBILIDADE 5/PMSJB/2021

Publicação Nº 3358947
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6907E8A3675A101A18C4FF081C4E08DBDE1B4A95

Processo Licitatório 89/PMSJB/2021 - Inexigibilidade 5/PMSJB/2021;
OBJETO: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO (EXPOSITOR) NA SC TRADE SHOW - 30ª RODADA DE NEGÓCIOS PROMOVIDA PELO SINCASJB SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE CALÇADOS DE SÃO JOÃO BATISTA, QUE SERÁ ENTRE OS DIAS 03/11 E 05/11 DE 2021;
CONTRATADA: Sindicato das Indústrias de Calçados de São João Batista – SINDCASJB, cadastrado sob o CNPJ n. 81.286.205/0001-87;
VALORES: O valor a ser pago pela locação do espaço no evento será de R$ 100.000,00 e o pagamento ocorrerá em 29/10/2021, em única
parcela;
DESPESA ORÇAMENTÁRIA: (103) 3.3.90.39.99.00.00.00.00.00 - Estante Institucional nas Feiras Calçadistas;
VIGÊNCIA: 03 (três) meses;
BASE LEGAL: Artigo 25, caput, da Lei Federal 8.666/93.
São João Batista, 20 de outubro de 2021.

LEI MUNICIPAL N° 4088/2021

Publicação Nº 3358615

Lei Municipal 4.088, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
Dispõe sobre a publicação pelo Poder Executivo, por meio de sítio eletrônico oficial, de forma mensal, no tocante a aplicação das emendas
parlamentares recebidas pelo município de São João Batista, e dá outras providências.
O Prefeito do Município de São João Batista faz saber que a Câmara aprovou e ele, tendo sancionado o projeto, promulga a seguinte Lei:
Art. 1º O Poder Executivo Municipal deverá publicar, em sítio eletrônico oficial, no portal da transparência, até o 5º (quinto) dia útil de cada
mês, a relação de Emendas Parlamentares de origem Estadual ou Federal, que tenham sido recebidas pelo Município de São João Batista
no mês anterior, contendo de forma individualizada:
I – o valor nominal, em moeda corrente nacional, do recurso público repassado ao município;
II – o objetivo ou destinação da verba pública prevista no instrumento normativo aprovado e o local, se determinado;
III – a situação da execução da Emenda Parlamentar (recebida, iniciada, em execução ou concluída) e a respectiva justificativa, conforme
esteja a fase da mesma;
IV – previsão para conclusão da execução dos objetivos previstos para cada uma das Emendas Parlamentares recebidas.
§ 1º Caso o prazo de execução se estenda por mais de um exercício, a emenda parlamentar deverá constar nas relações das publicações
subsequentes, até a conclusão dos trabalhos a que se destina.
§ 2º A publicidade e a transparência das informações, na forma estabelecida no caput deste artigo, deverão ser prestadas de forma clara e
em linguagem de fácil compreensão e seu acesso deve ser simples, de modo a facilitar a pesquisa de conteúdo.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
São João Batista - SC, 19 de outubro de 2021.
Pedro Alfredo Ramos
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL N° 4089/2021

Publicação Nº 3358616

Lei Municipal 4.089, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
Cria o “Programa Prata da Casa”, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de oportunidade para a apresentação de grupos,
bandas, cantores ou instrumentistas locais na abertura de eventos promovidos pelo Poder Público Municipal.
O Prefeito do Município de São João Batista faz saber que a Câmara aprovou e ele, tendo sancionado o projeto, promulga a seguinte Lei:
Art. 1º É obrigatória à oferta de oportunidade para apresentação de grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais, na abertura de
eventos musicais financiados pelo Poder Público Municipal.
Parágrafo único. Equipara-se ao financiamento público, para fins dessa lei, o suporte estrutural ou de pessoal destinados à realização do
evento principal.
Art. 2º Consideram-se grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais aqueles residentes no município, e no caso de pluralidade de
componentes, quando a maioria dos integrantes tenham suas residências no município.
Art. 3º As condições para a escolha dos grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais serão regulamentadas pelo Poder Executivo.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São João Batista - SC, 19 de outubro de 2021.
Pedro Alfredo Ramos
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3359005

PORTARIA Nº 625/2021
ACT
A Secretária de Administração no exercício da competência outorgada pelo Prefeito Municipal através do Decreto nº 4130/2021, considerando o interesse da Administração, resolve:
Art. 1º Fica admitido em caráter temporário BRUNA CLAUMNN, para prestar serviços de excepcional interesse público na função de ENFERMEIRO - PSF, com exercício na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 19/10/2021 a 19/04/2022, nos termos do contrato de
trabalho.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar da data da admissão.
São João Batista, 20 de outubro de 2021
Rosane Sartori Rosa
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA N° 626/2021

Publicação Nº 3359007

PORTARIA Nº 626/2021
ACT
A Secretária de Administração no exercício da competência outorgada pelo Prefeito Municipal através do Decreto nº 4130/2021, considerando o interesse da Administração, resolve:
Art. 1º Fica admitido em caráter temporário MAGALLI CIBELY SILVA PICOLLI, para prestar serviços de excepcional interesse público na função de MONITOR ESCOLAR, com exercício na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 19/10/2021 a 19/04/2022, em substituição
à servidora Camila Jacinto Barnabé que encontra-se de Licença Gestação,nos termos do contrato de trabalho.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar da data da admissão.
São João Batista, 20 de outubro de 2021
Rosane Sartori Rosa
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA N° 627/2021

Publicação Nº 3359009

PORTARIA Nº 627/2021
ACT
A Secretária de Administração no exercício da competência outorgada pelo Prefeito Municipal através do Decreto nº 4130/2021, considerando o interesse da Administração, resolve:
Art. 1º Fica admitida em caráter temporário CLAUDIA SARTORI, para prestar serviços de excepcional interesse público na função de PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL I 1º/5º - PROFESSOR II, 10H SEMANAIS, com exercício na Secretaria Municipal de Educação, pelo período
de 18/10/2021 a 15/12/2021, na escola de educação básica Alice da Silva Gomes, para atender a aluna V.E.K.E. portadora de perda auditiva
neurossensorial bilateralmente, nos termos do contrato de trabalho.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar da data da admissão.
São João Batista, 20 de outubro de 2021
Rosane Sartori Rosa
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA N° 628/2021

Publicação Nº 3359010

PORTARIA Nº 628/2021
Resilição de contrato
A Secretária de Administração no exercício da competência outorgada pelo Prefeito Municipal através do Decreto nº 4130/2021, considerando o interesse da Administração, resolve:
Art. 1º Fica resilido o contrato da servidora LUCIANE FACCHINI PERÃO ocupante do cargo de PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL
ASSINADO DIGITALMENTE
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I – 1º/5º, com exercício na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 18/10/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus a contar da data de resilição.
São João Batista, 20 de outubro de 2021.
Rosane Sartori Rosa
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA N° 629/2021

Publicação Nº 3359012

PORTARIA Nº 629/2021
ACT
A Secretária de Administração no exercício da competência outorgada pelo Prefeito Municipal através do Decreto nº 4130/2021, considerando o interesse da Administração, resolve:
Art. 1º Fica admitido em caráter temporário JONATAN SILVEIRA PEDROSO DE MORAIS, para prestar serviços de excepcional interesse público na função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, com exercício na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pelo período de 18/10/2021 a
18/04/2022, nos termos do contrato de trabalho.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar da data da admissão.
São João Batista, 20 de outubro de 2021
Rosane Sartori Rosa
Secretária Municipal de Administração
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NOTIFICAÇÃO 016/2021

Publicação Nº 3358365

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

______________________________________________________________________________________________

NOTIFICAÇÃO 016/2021
Processo Licitatório n. 015/FMS/2021 – Pregão Eletrônico n. 014/FMS/2021
Interessado: Agil Distribuidora de Medicamentos Ltda
Assunto: Inexecução de ARP n. 10/2021, referente Autorização de Fornecimento n.
371/2021, emitida pela Fundo Municipal de Saúde de São João Batista em
30/06/2021.

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
sob o CNPJ nº 82.925.652/0001-00, com Prefeitura à Praça Deputado Walter Vicente
Gomes, 89, Centro, São João Batista, SC, CEP. 88.240-000, vem por meia desta:

NOTIFICAR a empresa AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 20.590.555/0001-48, com sede na AV.
Prefeito Guiomar de Jesus Lopes, nº 418, município de Francisco Beltrão/PR, CEP.
85.602-510, para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento
desta, realizar a entrega do material referente Autorização de Fornecimento n.
371/2021.
Não cumpridas às determinações no prazo estabelecido, a CONTRATADA ficará
sujeita às sanções administrativas previstas na Ata de Registro de Preços n. 10/2021,
quais sejam: multa, cancelamento do preço registrado e suspensão temporária de
participação em licitação.
Fica a empresa cientificada acerca desta notificação por meio do domicilio eletrônico
autodeclarado e publicação na imprensa oficial do município (DOM/SC).
São João Batista, 20 de outubro de 2021.
Assinado de forma digital por
JULIANO
GRIME:07613012913
GRIME:0761301291 JULIANO
Dados: 2021.10.20 09:35:05
-03'00'
3
Juliano Grime

Departamento de Licitação
Prefeitura de São João Batista

_______________________________________________________________________
Praça: Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 - Centro - São João Batista / SC
Fone: (48) 3265-0195 - Ramal: 206 – CEP: 88.240-000
CNPJ: 82.925.652/0001-00 - e-mail: licita@sjbatista.sc.gov.br ou licita02@sjbatista.sc.gov.br
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NOTIFICAÇÃO 017/2021

Publicação Nº 3358403

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

______________________________________________________________________________________________

NOTIFICAÇÃO 017/2021
Processo Licitatório n. 015/FMS/2021 – Pregão Eletrônico n. 014/FMS/2021
Interessado: Goldenplus Com. de Med. E Produtos Hospitalares Ltda
Assunto: Inexecução de ARP n. 10/2021, referente Autorização de Fornecimento n.
380/2021, emitida pela Fundo Municipal de Saúde de São João Batista em
30/06/2021.

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
sob o CNPJ nº 82.925.652/0001-00, com Prefeitura à Praça Deputado Walter Vicente
Gomes, 89, Centro, São João Batista, SC, CEP. 88.240-000, vem por meia desta:

NOTIFICAR a empresa GOLDENPLUS COM. DE MED. E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
17.472.278/0001-64, com sede na Rua Gotardo Mazzarolo, nº 26, município de Barão
de Cotegipe/RS, CEP. 99.740-000, para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a
partir do recebimento desta, realizar a entrega do medicamento (dipirona sódica
500mg/ml, frasco com 10ml, solução oral), item 104, referente a Autorização de
Fornecimento n. 380/2021.
Não cumpridas às determinações no prazo estabelecido, a CONTRATADA ficará
sujeita às sanções administrativas previstas na Ata de Registro de Preços n. 10/2021,
quais sejam: multa, cancelamento do preço registrado e suspensão temporária de
participação em licitação.
Fica a empresa cientificada acerca desta notificação por meio do domicilio eletrônico
autodeclarado e publicação na imprensa oficial do município (DOM/SC).
São João Batista, 20 de outubro de 2021.
JULIANO
GRIME:07613012913

Assinado de forma digital por
JULIANO GRIME:07613012913
Dados: 2021.10.20 09:54:47
-03'00'

Juliano Grime

Departamento de Licitação
Prefeitura de São João Batista

_______________________________________________________________________
Praça: Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 - Centro - São João Batista / SC
Fone: (48) 3265-0195 - Ramal: 206 – CEP: 88.240-000
CNPJ: 82.925.652/0001-00 - e-mail: licita@sjbatista.sc.gov.br ou licita02@sjbatista.sc.gov.br
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São João do Oeste
Prefeitura
AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO PL 133.2021 PP 69.2021 TRANSPORTE ATLETAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2021

Publicação Nº 3359797

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4E5CBB2651EE3EC13AC4B92BF7ECD1CD8511A788

O Município de São João do Oeste torna público e para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL conforme descrito a seguir:
OBJETO: Registro de preços para eventual e futura contratação de serviços de transporte eventual de atletas, idosos, grupos culturais e
servidores públicos para participação em eventos do interesse público.
Tipo de licitação: Menor preço por item.
Recebimento dos envelopes da proposta e documentos até as 14:00 horas do dia 04 de novembro de 2021 e julgamento no mesmo dia e
horário na Prefeitura Municipal. Maiores informações junto ao setor de licitações e compras da Prefeitura Municipal sito à Rua Encantado, 66,
centro – São João do Oeste, e-mail compras@saojoao.sc.gov.br e ou pelo fone (49) 3195.2000 no horário de expediente. Edital disponível
no site www.saojoao.sc.gov.br. São João do Oeste, SC, 21 de outubro de 2021 GENÉSIO MARINO ANTON– PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO PL 17.2021 PE 04.2021 FME MERENDA ESCOLAR
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021

Publicação Nº 3359801

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3E81A4D674D8F5EDDD5A5C7B655FA28C8849249C

O Município de São João do Oeste, através do Fundo Municipal de Educação, torna público e para o conhecimento dos interessados, que
realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, conforme descrito a seguir:
OBJETO: Registro de preços para eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios para o programa municipal de alimentação escolar do
município de São João do Oeste para os meses de para os meses de novembro 2021 a fevereiro de 2022.
Tipo de licitação: Menor preço por item.
Recebimento das propostas e documentos até as 07:59 horas do dia 04 de novembro de 2021 e julgamento no mesmo dia a partir das
08:00 horas na Portal de Compras Públicas. Maiores informações junto ao setor de licitações e compras da Prefeitura Municipal sito à Rua
Encantado, 66, centro – São João do Oeste, e-mail compras@saojoao.sc.gov.br e ou pelo fone (49) 3195.2000 no horário de expediente.
Edital disponível no site www.saojoao.sc.gov.br . São João do Oeste, SC, 20 de outubro de 2021. GENESIO MARINO ANTON – PREFEITO
MUNICIPAL

DECRETO 152 - NOMEIA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO BENS DO MUNICÍPIO

Publicação Nº 3358546

DECRETO Nº 152/21, DE 20/10/2021.
NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE PARA AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Prefeito Municipal de São João do Oeste, Estado de Santa Catarina, Sr. Genésio Marino Anton, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com os artigos 90 e 91 da Lei Orgânica Municipal, e,
CONSIDERANDO que poderão ser desapropriados imóveis por necessidade ou utilidade pública e de interesse social;
CONSIDERANDO, a necessidade de obtenção de laudo de avaliação de imóveis para fins de desapropriação, permuta, aquisição por forma
legal e outros procedimentos;
DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados os membros infra relacionados para sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão Municipal Permanente
de Avaliação de Bens Imóveis, com o objetivo de avaliar bens imóveis destinados à alienação, aquisição ou permuta pelo Município:
I – Pedro Canísio Heberle
II - Graziela Kerkhoff
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III – Andressa Mees
Art. 2º Para proceder à respectiva avaliação de imóveis, a Comissão deverá verificar os valores dos imóveis já alienados nas proximidades
daqueles avaliados, a localização e a topografia, assim como poderá solicitar parecer ou laudo de avaliação de corretores de imóveis ou
imobiliárias, a fim de assegurar a precisa atribuição dos valores dos bens.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Fica revogado o Decreto 067/2021.
São João do Oeste - SC, 20 de outubro de 2021.
GENÉSIO MARINO ANTON
Prefeito Municipal

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 21/2021

Publicação Nº 3359467

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 21/2021
PARTES: Município de São João do Oeste e Gaia Rodovias LTDA
ORIGEM: Processo Licitatório nº 165/2020 Tomada de Preço nº 015/2020
OBJETO: O objeto do presente termo é a supressão quantitativa contratual para a execução em regime de empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra, para a pavimentação asfáltica das ruas Artur Schneiders, Rua Alpes de linha Cristo Rei, Rua Pe. Teodoro
Preis e Rua Julio de Castilhos de linha Beato Roque, localizada no interior do Município de São João do Oeste, com recursos Próprios da CONTRATANTE, Município de São João do Oeste - SC, de acordo com o projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e demais especificações constantes no Anexo I do Edital do processo Licitatório nº 0165/2020, Tomada de preços nº 015/2020, homologado no dia 11/03/2021.
Considerando o reequilíbrio econômico financeiro no valor de R$ 73.484,92 (setenta e três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais com
noventa e dois centavos), concedido através do 4º (quarto) termo aditivo e a supressão no contrato original de acordo com o presente
termo no valor de R$ 4.730,89 (quatro mil, setecentos e trinta reais com oitenta e nove centavos), o valor total a ser pago passa a ser de
R$ 1.244.754,90 (um milhão, duzentos e quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais com noventa centavos).
Parágrafo Único. O presente termo, no valor de R$ 4.730,89 (quatro mil, setecentos e trinta reais com oitenta e nove centavos), representa
a diminuição de aproximadamente 0,402% do valor do contrato original.
São João do Oeste – 21 de outubro de 2021
Genésio Marino Anton– Prefeito Municipal

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 79/2020

Publicação Nº 3359657

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 79/2020
PARTES: Município de São João do Oeste e GAIA RODOVIAS LTDA
ORIGEM: Processo Licitatório nº 165/2020 Tomada de Preço nº 15/2020
OBJETO: O objeto do presente termo é adição quantitativa contratual para a execução em regime de empreitada global, com fornecimento
de material e mão de obra, para a pavimentação asfáltica das Rua São José e Rua Pioneiros, localizadas na Linha Cristo Rei, Interior do
Município de São João do Oeste, com recursos próprios da CONTRATANTE, acordo com o projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária
e demais especificações constantes no Anexo I do Edital do processo Licitatório nº 161/2020, Tomada de preços nº 012/2020, homologado
no dia 28.12.2020.
Considerando o reequilíbrio econômico financeiro no valor de R$ 35.022,59 (trinta e cinco mil e vinte e dois reais com cinquenta e nove
centavos), concedido através do 1º (primeiro) e 4º (quarto) termos aditivos, e o presente termo aditivo no valor de R$ 4.052,97 (quatro mil
e cinquenta e dois reais com noventa e sete centavos) o valor total a ser pago passa a ser de R$ 627.371,36 (seiscentos e vinte e sete mil,
trezentos e setenta e um reais com trinta e seis centavos).
Parágrafo Único. O presente termo aditivo, no valor de R$ 4.052,97 (quatro mil e cinquenta e dois reais com noventa e sete centavos),
representa a adição de aproximadamente 0,69 % do valor do contrato original.
São João do Oeste – 21 de outubro de 2021
Genésio Marino Anton– Prefeito Municipal

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2021

Publicação Nº 3359485

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 21/2021
PARTES: Município de São João do Oeste e Gaia Rodovias LTDA
ORIGEM: Processo Licitatório nº 165/2020 Tomada de Preço nº 015/2020
OBJETO: O objeto do presente termo é a adição quantitativa contratual para a execução em regime de empreitada global, com fornecimento
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de material e mão de obra, para a pavimentação asfáltica das ruas Artur Schneiders, Rua Alpes de linha Cristo Rei, Rua Pe. Teodoro Preis e
Rua Julio de Castilhos de linha Beato Roque, localizada no interior do Município de São João do Oeste, com recursos Próprios da CONTRATANTE, Município de São João do Oeste - SC, de acordo com o projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e demais especificações
constantes no Anexo I do Edital do processo Licitatório nº 0165/2020, Tomada de preços nº 015/2020, homologado no dia 11/03/2021.
Considerando o reequilíbrio econômico financeiro no valor de R$ 73.484,92 (setenta e três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais com
noventa e dois centavos), concedido através do 4º (quarto) termo aditivo, a supressão no valor de R$ 4.730,89 (quatro mil, setecentos e
trinta reais com oitenta e nove centavos), realizada no 5º termo de supressão, e o presente termo aditivo no valor de R$ 77.604,83 (setenta e sete mil, seiscentos e quatro reais com oitenta e três centavos) o valor total a ser pago passa a ser de R$ 1.322.359,43 (um milhão,
trezentos e vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais com quarenta e três centavos).
O presente termo, no valor de R$77.604,83 (setenta e sete mil, seiscentos e quatro reais com oitenta e três centavos), representa a adição
de aproximadamente 6,59 % do valor do contrato original.
São João do Oeste – 21 de outubro de 2021
Genésio Marino Anton– Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 244/2021

Publicação Nº 3360034

ATOS DO PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº. 244 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
CONCEDER FUNÇÃO GRATIFICADA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de São João do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei
Municipal nº 1.821/2019 de 25 de setembro de 2019.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a servidora municipal, Sra. GRAZIELA KERKHOFF MEIER, brasileira, matrícula funcional nº 729/2013, Função Gratificada pelo exercício da função de COORDENADOR DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA com fulcro no Art. 1º, da Lei Municipal nº
1.821/2019 de 25 de setembro de 2019.
Art. 2 °. Esta portaria entra em vigor nesta data retroagindo seus efeitos à 01 de outubro de 2021.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São João do Oeste, 20 de outubro de 2021.
GENÉSIO MARINO ANTON
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 245/2021

Publicação Nº 3360035

ATOS DO PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº. 245 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPENSA SERVIDORA A PEDIDO E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de São João do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e, a pedido da parte interessada.
RESOLVE:
Art. 1º. Dispensar a pedido a servidora Sra. IVÂNIA BAUMGRATZ, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº 5.019.756, inscrita no
CPF sob nº 070.094.129-01, matrícula funcional nº 1313/2021, do cargo de ACT de AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, tornando sem
efeito todos os demais Atos do Poder Executivo de designação a servidora.
Art. 2°. Esta portaria entra em vigor nesta data.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São João do Oeste, 20 de outubro de 2021.
GENESIO MARINO ANTON
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3360036

ATOS DO PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº. 246 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021.
ADMITIR ATRAVÉS DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 010/2021 PARA ESCOLHA DE VAGA DE ACT DE PROFESSOR.
O Prefeito Municipal de São João do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Art. 22
da Lei 1.783/2018 e o Edital de Chamada Pública nº 010/2021 para escolha de vagas para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
Esportes.
RESOLVE:
Art. 1º. Admitir em Caráter Temporário a Sra. THIFANY AMARAL, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº 5.759.327, inscrita no
CPF sob nº 094.816.559-62, para a função ACT de AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com vaga vinculada a servidora DEISE CRISTINE HAMMES, sendo a data fim desta contratação diretamente vinculada ao retorno da
servidora efetiva, ou o prazo máximo desta contratação o final do ano letivo de 2021.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São João do Oeste, 21 de outubro de 2021.
GENÉSIO MARINO ANTON
Prefeito Municipal
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São João do Sul
Prefeitura
PROCESSO 41-2021

Publicação Nº 3358625
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8FB72330C1712FA8BF4D9F8FDA9B1A85C4E177A0

ESTADO DE SANTA CATARINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL – AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº
041/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº 041/2021 - Objeto: A presente licitação tem por finalidade a seleção da proposta mais vantajosa p/
futura contratação de empresa especializada para construção de GARAGEM MUNICIPAL para ônibus do transporte escolar (604,86m²) e
construção da OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL (294,83m²), conforme localização, condições, especificações, planilha orçamentária,
cronograma físico financeiro, projetos básicos e demais dados técnicos do memorial descritivo, edital e anexos. Tipo de julgamento: menor
preço global POR LOTE. Base Legal: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Lei Complementar Federal nº
123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores; Decreto Municipal nº 003, de 05 de fevereiro de 2020; Lei Federal nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e alterações posteriores; e demais legislações aplicáveis à espécie e disposições fixadas no Edital e
seus anexos. Entrega dos envelopes: Os envelopes deverão ser entregues até as 09h00 min do dia 08 de novembro de 2021, com inicio do
credenciamento e abertura marcada para as 09h30 do dia 08 de novembro de 2021. Edital e maiores informações na Prefeitura Municipal
de São João do Sul, sito à Av. Nereu Ramos, nº 50, Centro de São João do Sul/SC. No Horário das 08h00 as 12h00 e das 13h30min as
17h30min de segunda a sexta feira, no e-mail: licitacoes@saojoaodosul.sc.gov.br ou pelo tel. (48) 3539-0113 – São João do Sul-SC, 20 de
outubro de 2021 – Moacir Francisco Teixeira - Prefeito Municipal.
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São Joaquim
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 82/2021 PMSJ

Publicação Nº 3359848

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8CBD98B81C5D4D8E7E1DE72304BF9849971BBBE6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Nº 82/2021
Pregão Presencial Nº 45/2021
Objeto: Aquisição de ração canina para manutenção do canil localizado no pátio da oficina municipal
Tipo: Menor preço por item
Abertura: 04/11/2021 – 13h30min
O Processo será regido pela Lei nº 8.666/93, em especial pelo contido no edital. Interessados poderão obter a cópia do edital, no Departamento de Compras no prédio da Prefeitura, horário de expediente ou ainda pelo site http://www.saojoaquim.sc.gov.br inf. (49)3233-6400
R-6456
São Joaquim, 20 de outubro de 2021
Lucas Silva
Diretor de Compras

DECRETO Nº 372/2021

Publicação Nº 3358717

DECRETO Nº 372/2021
“QUE ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR CONTA DO EXCESSO DE ARRRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2021,
CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.811/2020, DE 01/12/2020”
O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), no orçamento (LOA) 2021, conforme Lei nº 4.811/2020, de 01 de dezembro de 2020, para o item orçamentário, como segue:
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇAO E SERVIÇOS GERAIS
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.006 – 2.012
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.08 (37)
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP
Total

310.000,00
310.000,00

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes do Excesso de Arrecadação a
ser verificado neste exercício na fonte de recursos Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 19 de outubro de 2021.
GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 373/2021

Publicação Nº 3358719

DECRETO Nº 373/2021
“QUE ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR CONTA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2021,
CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.811/2020, DE 01/12/2020”
O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
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DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), no orçamento (LOA) 2021, conforme
Lei nº 4.811/2020, de 01 de dezembro de 2020, para o item orçamentário, como segue:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL
02.012 – 2.038
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.18(20)
Transferências do FUNDEB - 60%
Total

500.000,00
500.000,00

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes do Excesso de Arrecadação a
ser verificado neste exercício na fonte de recursos Transferências do FUNDEB - 60%.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 19 de outubro de 2021.
GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 374/2021

Publicação Nº 3358723

DECRETO Nº 374/2021
“QUE ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR CONTA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2021,
CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.811/2020, DE 01/12/2020”
O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 730.000,00 (Setecentos e trinta mil reais) no orçamento (LOA) 2021,
conforme Lei nº 4.811/2020, de 01 de dezembro de 2020, para o item orçamentário, como segue:
SECRETARIA DA SAUDE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
02.008 – 2.050
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.01(1)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Total

730.000,00
730.000,00

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes do Excesso de Arrecadação a
ser verificado neste exercício na fonte de Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 19 de outubro de 2021.
GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal
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40.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
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Fundamento Legal:
8666
Contrato de prestação, pelos CORREIOS, de serviços e venda de produtos, que atendam às necessidades
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da CONTRATANTE, mediante adesão ao(s) ANEXO(s) deste Instrumento contratual que, individualmente,
caracteriza(m) cada modalidade envolvida.
Data da Assinatura: 19/10/2021
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Giovani Nunes - Prefeito Municipal



VALOR DA DESPESA: R$ ͳǤͷ͵͵ǤͺͲǡͲͲ











CONTRATADO: NAZARÉ DE FÁTIMA DUTRA CORREA & CIA. LTDA.



VALOR DA DESPESA: R$ ͳǤͳͺͺǤʹͺͳǡͺͲ



CONTRATADO: POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
OBJETO: Aquisição de combustíveis e antipoluentes para atendimento da demanda dos veículos e máquinas da frota das Secretarias e
Fundos Municipais, para atender às necessidades do Município de São Joaquim.

HOMOLOGAÇÃO: 20/10/2021 09:47

PROCESSO LICITATÓRIO N° 78/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
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Giovani Nunes - Prefeito Municipal



VALOR DA DESPESA: R$ ͶͲǤͲͲͲǡͲͲ











CONTRATADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS















































OBJETO: Contrato de prestação, pelos CORREIOS, de serviços e venda de produtos, que atendam às necessidades da CONTRATANTE,
mediante adesão ao(s) ANEXO(s) deste Instrumento contratual que, individualmente, caracteriza(m) cada modalidade envolvida.

CONTRATANTE:

HOMOLOGAÇÃO: 19/10/2021 16:35

PROCESSO LICITATÓRIO N° 85/2021

INEXIGIBILIDADE Nº 10/2021
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LEI Nº 4.878/2021 - DISPÕE SOBRE A ABERTURA DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO
PROGRAMA DE 2021, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 4.811/2020 DE 01/12/2020 – R$ 32.671,22
Publicação Nº 3358725

LEI Nº 4.878/2021
“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2021, CONFORME LEI MUNICIPAL
N° 4.811/2020 DE 01/12/2020 – R$ 32.671,22”
Eu, GIOVANI NUNES, Prefeito Municipal de São Joaquim – SC. faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de
Vereadores “APROVOU” e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizado a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 32.671,22 (Trinta e dois mil, seiscentos e setenta e
um reais e vinte e dois centavos), no orçamento (LOA) 2021, conforme Lei nº 4.811/2020, de 01 de dezembro de 2020, para o item orçamentário, como segue:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.012 – 2.036
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.00 (18)
Recursos Ordinários

32.671,22

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar a ser aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação da seguinte
dotação:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS
02.012 – 2.049
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.00 (26)
Recursos Ordinários

32.671,22

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 19 de outubro de 2021.
GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal

LEI Nº 4.879/2021 - DISPÕE SOBRE A ABERTURA DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO
PROGRAMA DE 2021, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 4.811/2020 DE 01/12/2020 - R$ 90.000,00
Publicação Nº 3358728

LEI Nº 4.879/2021
“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2021, CONFORME LEI MUNICIPAL
N° 4.811/2020 DE 01/12/2020 - R$ 90.000,00”
Eu, GIOVANI NUNES, Prefeito Municipal de São Joaquim – SC. faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de
Vereadores “APROVOU” e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizado a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 90.000,00 (Noventa mil reais), no orçamento (LOA)
2021, conforme Lei nº 4.811/2020, de 01 de dezembro de 2020, para os itens orçamentários, como segue:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.012 – 2.036
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.36 (18)
SALÁRIO-EDUCAÇÃO

90.000,00

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar a ser aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação das seguintes
dotações:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL CRECHES
02.012 – 2.045
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.36. (26)
SALÁRIO-EDUCAÇÃO

45.00,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.012 – 2.047
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.36. (28)
SALÁRIO-EDUCAÇÃO
TOTAL
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45.00,00
90.000,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 19 de outubro de 2021.
GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 871/2021

Publicação Nº 3358703

PORTARIANº 871/2021
O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam concedidas licenças para tratamentos de saúde, conforme apresentações de atestados médicos aos seguintes servidores: –
DINAMARA VELHO DA SILVA, ocupante do cargo de Auxiliar Odontológico, por 01 (um) dia, no dia 13/10/2021. – LUANA FARIAS DE SOUZA,
ocupante da função de Agente Comunitário de Saúde - ESF, por 03 (três) dias, a contar do dia 13/10/2021. – RAQUEL OLIVEIRA NUNES,
ocupante da função de Pedagoga - CAPS, por 01 (um) dia, no dia 14/10/2021. – ADRIANA LIMA GOULART, ocupante da função de Agente
Comunitário de Saúde - ESF, por 01 (um) dia, no dia 14/10/2021. – TANIA MARIA SEIFERT CARVALHO, ocupante do cargo de Professora
– 30 horas, por 01 (um) dia, no dia 14/10/2021. – NEUZA WERLICH, ocupante da função de Professora – 20 horas, por 05 (cinco) dias, a
contar do dia 14/10/2021. – IARA DE FATIMA DA SILVA, ocupante do cargo de Professora – 20 horas, por 02 (dois) dias, a contar do dia
14/10/2021, para tratamento de saúde de pessoa da família. – JESSICA TAVARES MATOS, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais,
por 01 (um) dia, no dia 14/10/2021. – JAMILE MARIA DE ANDRADE SANTOS, ocupante do cargo de Técnico Administrativo, por 01 (um) dia,
no dia 14/10/2021, para tratamento de saúde de seu filho. – ROSILENE GODINHO PADILHA ROCHA, ocupante do cargo de Professora – 30
horas, por 07 (sete) dias, a contar do dia 15/10/2021. – RAQUEL OLIVEIRA NUNES, ocupante da função de Pedagoga - CAPS, por 01 (um)
dia, no dia 15/10/2021. – MARLUZE NUNES CASCAES, ocupante do cargo de Professora – 30 horas, por ½ (meio) dia, período vespertino
do dia 15/10/2021. – CLARISSA TROES, ocupante da função de Agente de Serviços Gerais, por 03 (três) dias, a contar do dia 13/10/2021,
para tratamento de saúde de sua mãe. – MARIA ELEZANDRA PADILHA, ocupante do cargo de Professora – 40 horas, por 01 (um) dia, no
dia 15/10/2021, para tratamento de saúde de seu pai.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e produziu seus efeitos legais nas datas mencionadas no artigo 1º desta
Portaria, ficando revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 18 de outubro de 2021.
GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 872/2021

Publicação Nº 3358705

PORTARIANº 872/2021
O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam concedidas FÉRIAS aos seguintes servidores: – LILIANE MACHADO PEREIRA, ocupante da função de Técnica em Enfermagem - ESF, referente ao exercício de 2019/2020, a contar do dia 18/10/2021 à 01/11/2021. – MIRELLA CASSÃO MUNIZ, ocupante da função
de Técnica em Enfermagem - ESF, referente ao exercício de 2020/2021, a contar do dia 18/10/2021 à 16/11/2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 18 de outubro de 2021.
GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 873/2021

Publicação Nº 3358707

PORTARIANº 873/2021
O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica EXONERADA por término de contrato a senhora: - ANA MARIA MARAFIGO, ocupante da função de Professora Substituta, na
E.E.I.M. Joaquim Pereira, localidade de Boava, para a qual havia sido designada através da Portaria Nº 847/2021, de 08/10/2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 19 de outubro de 2021.
GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 874/2021

Publicação Nº 3358709

PORTARIANº 874/2021
O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedida EXONERAÇÃO a pedido a senhora: - LUIZA SOARES GUTERRES LIMA, ocupante da função de Assistente Social na
Secretaria Municipal de Assistência Social, para o qual havia sido designada através da Portaria Nº 217/2021, de 02/03/2021, a referida
exoneração é a contar do dia 15/10/2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e os seus efeitos retroagem ao dia 15 de outubro de 2021, ficando revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 19 de outubro de 2021.
GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 875/2021

Publicação Nº 3358716

PORTARIANº 875/2021
O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam concedidas licenças para tratamentos de saúde, conforme apresentações de atestados médicos aos seguintes servidores: – DAIANA RODRIGUES ANDRADE, ocupante da função de Auxiliar Odontológico, por 04 (quatro) dias, a contar do dia 13/10/2021,
para tratamento de saúde de sua mãe. – MIRELA MARTORANO MELO, ocupante do cargo de Professora, a contar do dia 13/10/2021, e o
retorno de acordo com o INSS. – TATIANE BENTO PEREIRA, ocupante da função de Agente de Serviços Gerais, por 01 (um) dia, no dia
15/10/2021. – LUCIANO COSTA PADILHA, ocupante do cargo de Técnico Administrativo, por ½ (meio) dia, no período matutino do dia
15/10/2021. – CLEUMARA DA ROSA, ocupante do cargo de Professora – 40 horas, por 10 (dez) dias, a contar do dia 15/10/2021. – LEA
MARAFIGO DE JESUS NUNES, ocupante da função de Técnica em Enfermagem - SAMU, por 05 (cinco) dias, a contar do dia 17/10/2021.
– DAIANA RODRIGUES ANDRADE, ocupante da função de Auxiliar Odontológico, por 15 (quinze) dias, a contar do dia 18/10/2021, para
tratamento de saúde de sua mãe. – MARLENE ELIZIARIO MELO, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, por 15 (quinze) dias,
a contar do dia 18/10/2021. – FRANCISCO DE ASSIS GUEDES, ocupante do cargo de Operador de Máquinas, por 15 (quinze) dias, a
contar do dia 18/10/2021. – EDNA SOLOI DA ROSA AZI, ocupante do cargo de Professora – 20 horas, por 03 (três) dias, a contar do dia
18/10/2021. – ADRIANA MATIAS DO AMARAL MATOS, ocupante da função de Professora – 20 horas, por ½ (meio) dia, no período vespertino do dia 18/10/2021. – JANETE APARECIDA PEREIRA, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, por 02 (dois) dias, a contar do dia
18/10/2021. – EVA REGINA ALANO PADILHA, ocupante do cargo de Professora – 40 horas, por 01 (um) dia, no dia 18/10/2021. – KATIELI
NASCIMENTO DOS SANTOS, ocupante da função de Odontóloga - ESF, por 03 (três) dias, a contar do dia 18/10/2021.
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Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e produziu seus efeitos legais nas datas mencionadas no artigo 1º desta
Portaria, ficando revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 19 de outubro de 2021.
GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal
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São José
Prefeitura
ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2021
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Publicação Nº 3359469

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 15FD117A84A2ED94998C97A861DC657EE4C7524A

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2021 – Processo nº 325/2021 – Proc. Adm. 3119/2021. Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MIRA HOLOGRÁFICA (RED DOT) E MAGNIFICADOR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE INSTRUÇÃO DO PELOTÃO DE PATRULHAMENTO TÁTICO DO 7º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, INSTALADO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC. RECEBIMENTO
DAS PROPOSTAS: De 21 de outubro de 2021 às 14h00min até o dia 04 de novembro de 2021, às 13h30min. ABERTURA DAS PROPOSTAS:
Às 13h31min do dia 04 de novembro de 2021, INÍCIO DA SESSÃO DA DISPUTA DE PREÇOS: Às 13h31min do dia 04 de novembro de 2021.
Retirada do edital no link: http://wbc.pmsj.sc.gov.br/. Maiores informações: Fone: (48) 33810002.

AVISO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2021

Publicação Nº 3358832

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2315/2021 PROCESSO DE COMPRAS Nº 196/2021 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2021 REQUERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO OBJETO: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO
DE SÃO JOSÉ/SC. O Município de São José informa a todos os interessados que está REVOGANDO o Processo Administrativo nº 2315/21,
Compras nº 196/21, modalidade Pregão Eletrônico nº 060/21, em razão de o certame ter restado deserto. São José (SC), 18 de outubro
de 2021. Adriana Isolete de Souza
Secretária Municipal de Administração

AVISO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2021

Publicação Nº 3358785

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2724/2021 PROCESSO DE COMPRAS Nº 243/2021 MODALIDADE: PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 083/2021 REQUERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE RESGATE VEICULAR DO “TIPO” DESENCARCERADORES,
UTILIZADOS PELAS GUARNIÇÕES DE SERVIÇO DA 1º COMPANHIA DE BOMBEIROS MILITARES DE SÃO JOSÉ/SC. O Município de São José
informa a todos os interessados que está REVOGANDO o Processo Administrativo nº 2724/21, Compras nº 243/21, modalidade Pregão Eletrônico nº 083/21, em razão de o certame ter restado deserto. São José (SC), 18 de outubro de 2021. Adriana Isolete de Souza Secretária
Municipal de Administração

AVISO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 097/2021

Publicação Nº 3358760

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3113/2021 PROCESSO DE COMPRAS Nº 276/2021 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2021 REQUERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO. OBJETO: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDALHAS PARA ATENDER A DEMANDA DO 7° BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, SITUADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ. O Município de São José informa a todos os interessados que está REVOGANDO o Processo
Administrativo nº 3113/21, Compras nº 276/21, modalidade Pregão Eletrônico nº 097/21, em razão de o certame ter restado deserto. São
José (SC), 18 de outubro de 2021.
Adriana Isolete de Souza Secretária Municipal de Administração
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CONTRATO N° 134/2021
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Publicação Nº 3359431

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Contrato/CT: n° 134/2021 – TP N° 010/2021 – Processo n.º 246/2021 – Proc. Adm. 2621/2021 – Contratado: SMD EMPREITEIRA DE
MÃO DE OBRA E COMÉRCIO EIRELI. Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE BENFEITORIAS COM FORNECIMENTO
DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO CEI SANTA INÊS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC”. Valor do Contrato: O valor do presente contrato
é R$ 311.582,34 (trezentos e onze mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos). Prazo de Vigência: 12 (doze) meses,
contados a partir da sua assinatura. Data da Assinatura: 08 de outubro de 2021.

DECRETO Nº 15588/2021

Publicação Nº 3359897

DECRETO Nº 15588/2021
CRIA A COMISSÃO PARA IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 62, Incisos IV e VI, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º. Para maior eficiência governamental, identificação de gargalos, deficiências, eleição de instrumentos, mecanismos e ferramentas
que propiciem de forma articulada o planejamento, o monitoramento, o controle e a tomada de decisões, fica criada Comissão de Governança Pública Municipal.
Parágrafo único. A comissão se reunirá semanalmente e emitirá relatório mensal de suas atividades e diagnósticos que serão encaminhados
ao Secretário da Casa Civil e ao Prefeito Municipal.
Art. 2.º A Comissão de que trata o art. 1º será composta pelos servidores:
I – Junior Spies, Secretário Adjunto da Casa Civil, na qualidade de Supervisor;
II - Karen Edleia Sigounas de Lima Vieira, Assessora Técnica de Governo, na qualidade de Supervisora;
III– Hemilin Alves, Secretária de Comunicação, na qualidade de Observadora;
IV - Flávia Koerich Mafra, Supervisora de Análise Econômica, na qualidade de Observadora.
Art. 2º Os supervisores da comissão poderão requerer informações e documentos às Secretarias e Fundações, bem como solicitarem o
comparecimento de Secretário, Superintendente ou servidor designado, para participarem de reuniões e realizarem atividades conjuntas e
necessárias à consecução dos trabalhos do colegiado.
Art. 3º A função do membro da Comissão é considerada de serviço público relevante e não será de nenhuma forma remunerada.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal em São José (SC), 19 de outubro de 2021.
ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito Municipal

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2021
ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO DIA 20/10/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2021

Publicação Nº 3359438

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 19BBAA679682EDAC3EE488473DFDBFD0C4FA569F
PROCESSO Nº 317/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE
ATLETAS E ÁRBITROS PARA COMPETIÇÕES REALIZADAS E PARTICIPADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER PO MEIO
DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VAN.
Onde se lê:
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2021
Leia-se:
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2021
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EXTRATO - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-INSTITUCIONAL Nº 008/2021/SCC
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Publicação Nº 3359905

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-INSTITUCIONAL Nº 008/2021/SCC. PARTES: O Município de São José/SC e o Município de São Pedro
de Alcântara/SC. OBJETO: Ajustar as regras relativas à permuta de servidor entre o Município de São José/SC e o Município de São Pedro
de Alcântara/SC, com vistas à troca de experiência nas áreas da Administração Pública. PRAZO DE VIGÊNCIA: O convênio de cooperação
vigorará a partir da assinatura até o dia 31 de dezembro de 2023. LOCAL E DATA: São José/SC, 13 de outubro de 2021. SIGNATÁRIOS:
Orvino Coelho de Ávila pelo Município de São José e Charles da Cunha pelo Município de São Pedro de Alcântara.

PORTARIA SME/PMSJ N°1293/2021

Publicação Nº 3359440

PORTARIA SME/PMSJ nº 1293, de 13 de outubro de 2021.
DESIGNA FISCAL DE CONTRATO, DECORRENTE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e o SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
66, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 2.132, de 04 de abril de 1990 e tendo em vista o disposto no art. nº 65, da Lei Ordinária nº 2.248,
de 20 de março de 1991,
RESOLVE:
Art. 1º – Designar o Servidor Sr. Roberto Ramos Bonassi, matrícula n° 22993, para efetuar a fiscalização do Contrato nº 134/2021 decorrentes da Tomada de Preços nº 010/2021, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/1993, devendo desempenhar as seguintes funções:
I. Acompanhar toda a execução contratual;
II. Manter cópias legíveis do Contrato, Edital de Licitação, seus anexos e da proposta vencedora;
III. Ter pleno conhecimento dos termos contratuais;
IV. Esclarecer dúvidas da contratada quanto à execução;
V. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato;
VI. Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais;
VII. Solicitar a substituição de qualquer funcionário da contratada que embarace a atividade fiscalizatória;
VIII. Determinar a regularização de faltas, defeitos ou incoerências;
IX. Adotar medidas para que a fiscalização garanta a qualidade do produto final e/ou o pagamento apenas dos serviços efetivamente executados
X. Verificar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de acordo com o objeto do contrato;
XI. Atestar as notas fiscais e/ou faturas correspondentes à prestação dos serviços;
XII. Prestar informações a respeito da execução do objeto e de eventuais glosas nos pagamentos devidos à contratada;
XIII. Solicitar à autoridade superior as providências que extrapolem a sua competência;
XIV. Documentar e motivar todas as alterações e prorrogações contratuais;
XV. Conhecer os limites e as regras para alterações contratuais previstos nas normas licitatórias
Art. 2º – Na ausência do servidor designado no artigo anterior ficará automaticamente designada a Servidor DIEGO VICENTE - matrícula
n.º 39697-4, pelo período que durar o afastamento, devendo obedecer aos mesmos deveres.
Art. 3º – Ocorrendo o afastamento de ambos os fiscais designados, o órgão gestor do contrato designará, por intermédio de portaria, outro
que os substitua, pelo período do afastamento.
Art. 4º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pedro Paulo Duarte da Silva
Secretário Municipal de Infraestrutura
Ana Cristina O. da Silva Hoffmann
Secretária municipal de Educação

PORTARIA – SMA – N° 0469/2021

Publicação Nº 3358762

P O R T A R I A- SA - N.º 469/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Assistência Social, Licença Maternidade :
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Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

429772-5

Mayara Gomes Silva

Assistente social

26/03/2021

180

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 15 de Setembro de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
IV – Revoga-se a portaria 346/2021.
Paço Municipal em São José (SC), 15 de Setembro 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA – SMA – N° 0470/2021

Publicação Nº 3358764

P O R T A R I A- SA - N.º 470 /2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Saúde, Licença para Tratamento de Saúde :
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

21111-7

Caroline Fraga Valle Muller

Médico da Família

25/08/2021

30

37504-7

Adauto Alves Benedet

Farmacêutico

13/08/2021

30

19506-5

Flavia Bueno Peres

Médico da Família

12/09/2021

90

39184-0

Nadir Vitorina Francisca de
Souza

Ag. Comunitário de Saúde

22/08/2021

27

41342-9

Juliana Pereira

Ag. Comunitário de Saúde

12/08/2021

45

1989-5

Iara de Abreu

Técnico em Enfermagem

11/09/2021

45

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 12 de Agosto de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 20 de Setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA – SMA – N° 0471/2021

Publicação Nº 3358767

P O R T A R I A- SA - N.º 471/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Saúde, Licença para Tratamento de Saúde :
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

431344-0

Lucas Mello Pioner

Médico

01/09/2021

21

13451-1

Cleuza Laura da Silva

Técnica em Enfermagem

08/06/2021

180

22686-6

Luciane dos Santos Alves

Auxiliar em Enfermagem

12/09/2021

90

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 2179

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 08 de Junho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 17 de Setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA – SMA – N° 0472/2021

Publicação Nº 3358769

P O R T A R I A- SA - N.º 472/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Saúde, Licença para Tratamento de Saúde:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

430014-9

Thailane Andrade Rosa

Técnico em Enfermagem

12/08/2021

30

11551-7

Walkiria Dias

Técnico em Enfermagem

13/08/2021

20

Auxiliar em Enfermagem

07/08/2021

28

Médico

16/08/2021

60

15383-4
432038- 7

Simone Aparecida Lima
Weber
Cristiane Gonçalves Santos
Flach

24487-2

Francilene Prudencio Furlani

Enfermeiro da Familia

02/08/2021

30

17505-6

Marcus Aurelio Salvador

Agente Administrativo

11/08/2021

45

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02 de Setembro de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 17 de Setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA – SMA – N° 0473/2021

Publicação Nº 3358774

P O R T A R I A- SA - N.º 473/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Saúde, Readaptação conforme segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

18905-7

Maristela Correa

Auxiliar enfermagem família

20/09/2021

90

426751-6

Yasmine Fernandes Zandavalle

Médico

18/07/2021

90

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 18 de julho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 20 de setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração
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PORTARIA – SMA – N° 0474/2021

Publicação Nº 3358777

P O R T A R I A- SA - N.º 474/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de saúde, Licença para Tratamento de Saúde conforme
segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

37529-2

Cibelle Ferreira Teixeira
Catunda

Medico da Família

03/08/2021

60

15447-4

Roseli Caetano

Auxiliar Enfermagem

02/09/2021

30

23235-1

Sueli Correa da Silva

Enfermeiro da Família

28/08/2021

17

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 03 de agosto de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 20 de agosto de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA – SMA – N° 0475/2021

Publicação Nº 3358778

P O R T A R I A- SA - N.º 475/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Saúde, Licença para Tratamento de Saúde conforme
segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

19522-7

Karina Dal Bo da Silva
Caetano

Enfermeiro da Família

19/08/2021

30

2690-5

Elisabeth Leda Neuhaus

Técnica em Enfermagem

20/08/2021

30

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 19 de agosto de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 20 de setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA – SMA – N° 0477/2021

Publicação Nº 3358779

P O R T A R I A- SA - N.º 477/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
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I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Assistência Social, Licença para Tratamento de Saúde
conforme segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

429811-0

Patricia Scheidt Cardoso

Orientador social

12/08/2021

30

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 12 de agosto de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 20 de setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA – SMA – N° 0478/2021

Publicação Nº 3358780

P O R T A R I A- SA - N.º 478/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Saúde, Apto ao trabalho conforme segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

32812-0

Leda Vicentini

Agente administrativo

28/08/2021

30

432434-0

Mayke Fabricia Steinbach

Médico

23/08/2021

30

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 23 de agosto de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 20 de setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA – SMA – N° 0479/2021

Publicação Nº 3358783

P O R T A R I A- SA - N.º 479/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Saúde, Licença para Tratamento de Saúde:
Matrícula

Nome

39383-5

Clarice Amaral

39562-5

Janete Alexandre

30717-3

Kellys Cristina Tancredo
Nazário

ASSINADO DIGITALMENTE

Cargo
Agente Comunitário de
Saúde
Agente Comunitário de
Saúde
Técnico em Enfermagem

Data Afast.

Prazo (dias)

28/07/2021

60

27/07/2021

60

27/07/2021

32
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1921-6

Cleusa Bernadete Hames de
Souza

Atendente Saúde Pública

07/07/2021

60

1989-5

Iara de Abreu

Técnica em Enfermagem

12/08/2021

30

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 07 de Julho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 20 de Setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA – SMA – N° 0480/2021

Publicação Nº 3358786

P O R T A R I A- SA - N.º 480/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Saúde, Licença para Tratamento de Saúde:
Matrícula

Nome

Cargo
Agente Comunitário de
Saúde

Data Afast.

Prazo (dias)

39257-0

Maura Avelino Guilherme

17/07/2021

60

39601-0

Lisiane Maciel Maus

Enfermeira

19/07/2021

40

41659-2

Pedro Assumpção Xavier

Fisioterapeuta

26/07/2021

30

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 17 de Julho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 20 de Setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA – SMA – N° 0481/2021

Publicação Nº 3358787

P O R T A R I A- SA - N.º 481/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de saúde, Licença para readaptação conforme segue:
Matrícula
41682-7
23471-0

Nome
Cesar murilo souto dos
santos

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

Médico

19/08/2021

120

Giovani sant’ana Garcia

Cirurgião dentista

23/08/2021

120

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 19 de agosto de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 20 de setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração
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PORTARIA – SMA – N° 0482/2021

Publicação Nº 3358788

P O R T A R I A- SA - N.º 482/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de saúde, Licença para tratamento de saúde conforme
segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

39388-6

Elane Marise Alves

Agente comunitário de saúde 28/07/2021

120

18905-7

Maristela Correa

Auxiliar enfermagem da
família

90

21/05/2021

Prazo (dias)

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 21 de maio de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 20 de setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA – SMA – N° 0483/2021

Publicação Nº 3358789

P O R T A R I A- SA - N.º 483/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Saúde, Licença para Tratamento de Pessoa Doente na
Família conforme segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

429027-5

Leandro Cesar Schmidt Hoch

Cirurgião dentista

23/08/2021

60

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 23 de agosto de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 20 de setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA – SMA – N° 0484/2021

Publicação Nº 3358790

P O R T A R I A- SA - N.º 484/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Saúde, Licença Maternidade:
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Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

37530-6

Gisele Cordeiro Cardoso

Médico

31/07/2021

180

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 31 de Julho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 20 de Setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA – SMA – N° 0485/2021

Publicação Nº 3358791

P O R T A R I A- SA - N.º 485/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Saúde, , Licença para Readaptação:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

11053-1

Vilma Aparecida Marinho

Técnico em Enfermagem

06/09/2021

90

15380-0

Rita de Cassia Vieira Martins

Médica

30/08/2021

60

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 30 de Agosto de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 20 de Setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA – SMA – N° 0486/2021

Publicação Nº 3358792

P O R T A R I A- SA - N.º 486/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de infraestrutura, Licença para tratamento de saúde conforme segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

1650-0

Amancio jader domingos

Operador de maquinas

20/09/2021

60

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 20 de setembro de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 20 de setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 2185

PORTARIA – SMA – N° 0487/2021

Publicação Nº 3358793

P O R T A R I A- SA - N.º 487/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Administração, Licença para readaptação conforme
segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

39748-2

Allan Jones Moraes funes

Motorista

10/08/2021

90

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 10 de agosto de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 20 de setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA – SMA – N° 0488/2021

Publicação Nº 3358794

P O R T A R I A- SA - N.º 488/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de saúde, tratamento de saúde conforme segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

3523-8

Fabiane deucher secca

Cirurgião dentista

18/08/2021

30

426628-5

Fernanda castro Dantas

Médica

06/08/2021

21

41488-3

Adriana chaves de Andrade

Enfermeira

08/09/2021

60

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 06 de agosto de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 20 de setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA – SMA – N° 0489/2021

Publicação Nº 3358796

P O R T A R I A- SA - N.º 489/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Administração, Licença para Tratamento de Saúde :
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Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

2652-2

Mauri João da Silva

Agente Operacional

29/07/2021

30

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 29 de Agosto de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 20 de Setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA – SMA – N° 0490/2021

Publicação Nº 3358797

P O R T A R I A- SA - N.º 490/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Administração, Licença para Tratamento de Saúde
conforme segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

2652-2

Mauri João da Silva

Agente operacional

29/07/2021

30

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 29 de julho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 20 de setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA – SMA – N° 0491/2021

Publicação Nº 3358798

P O R T A R I A- SA - N.º 491/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Assistência Social, , Licença para Readaptação:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

35436-8

Geofilho Ferreira Moraes

Psicólogo

11/07/2021

50

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 11 de Julho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 20 de Setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração
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PORTARIA – SMA – N° 0492/2021

Publicação Nº 3358800

P O R T A R I A- SA - N.º 492/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Saúde, Licença maternidade conforme segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

41323-2

Vivian da Cas Engelke

Médico

13/08/2021

180

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 13 de agosto de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 20 de setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA – SMA – N° 0493/2021

Publicação Nº 3358802

P O R T A R I A- SA - N.º 493/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de saúde, Licença para Tratamento de Saúde conforme
segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

426785-0

Bibiana Mari Dutra

Psicólogo

06/08/2021

60

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 06 de agosto de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 20 de setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA – SMA – N° 0494/2021

Publicação Nº 3358803

P O R T A R I A- SA - N.º 494/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e o art. 88 da Lei 2761/1995 do Estatuto do Magistério Público de
São José,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação, Readaptação:
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Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

428817-3

Andreia Sunção de Araújo

Auxiliar de Sala

03/09/2021

15

13788-0

Tatiana Pereira Rosa

Auxiliar de Ensino

15/08/2021

120

431930-3

Lourdes Aparecida Schell

Auxiliar de Sala

09/08/2021

39

430226-5

Fernanda de Melo

Auxiliar de Sala

20/09/2021

90

35764-2

Fabiana de Lima Pereira

Auxiliar de Sala

09/08/2021

40

42118-9

Sarah Ziselia de Azevedo

Auxiliar de Sala

25/08/2021

60

21754-9

Ana Paula Ezequiel Vicente

Auxiliar de Ensino

17/09/2021

90

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 09 de Agosto de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 23 de Setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA – SMA – N° 0495/2021

Publicação Nº 3358805

P O R T A R I A- SA - N.º 495/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e o art. 88 da Lei 2761/1995 do Estatuto do Magistério Público de
São José,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação, Readaptação:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

429527-7

Patricia Machado

Professor

30/08/2021

120

13839-8

Fernanda Ouriques Quint

Professor

25/07/2021

31

428785-1

Lilian Fernanda Fiamoncini

Auxiliar de Sala

05/08/2021

30

433904-5

Luciana Inacio Soares

Secretário Escolar

31/08/2021

30

13701-4

Karla Regina Cunha da
Silveira

Professor

20/08/2021

15

21650-0

Josy Ramos Machado

Professor

05/08/2021

90

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 25 de Agosto de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 24 de Setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA – SMA – N° 0496/2021

Publicação Nº 3358806

P O R T A R I A- SA - N.º 496/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e o art. 88 da Lei 2761/1995 do Estatuto do Magistério Público de
São José,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
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RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação, Licença para Tratamento de Saúde:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

33353-0

Mara Lucia Valverde da Silva

Auxiliar de Ensino

09/08/2021

25

430199-4

Helbert dos Santos Silveira

Professor

09/08/2021

90

13800-2

Flavio Soares Stersi dos
Santos

Professor

25/08/2021

30

35676-0

Lilian Cristiane Zilli Santos

Auxiliar de Sala

26/06/2021

180

40479-9

Roselei Regina Titon Rogalski Professor

26/08/2021

30

39798-9

Clarice Daiane Rosa de Lima
da Rosa

21/08/2021

60

13958-0

Angela Maria de Sousa Peixer Supervisor Escolar

24/08/2021

30

Auxiliar de Sala

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 09 de Setembro de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 24 de Setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA – SMA – N° 0497/2021

Publicação Nº 3358807

P O R T A R I A- SA - N.º 497/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e o art. 88 da Lei 2761/1995 do Estatuto do Magistério Público de
São José,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação, Readaptação:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

428716-9

Fabiane Maria Marcus

Professor

24/08/2021

20

35725-1

Claudia Fabiani S. do E.
Santo da Silva

Auxiliar de Sala

01/08/2021

90

21630-5

Marli da Silva

Professor

20/08/2021

120

428765-7

Elisa Castro Correa

Professor

13/08/2021

90

39850-0

Leonardo Padilha dos Santos

Professor

06/08/2021

60

430931-6

Ana Carine Fabricio Ferreira

Professor

02/08/2021

60

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de Agosto de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 27 de Setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração
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PORTARIA – SMA – N° 0498/2021

Publicação Nº 3358808

P O R T A R I A- SA - N.º 498/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e o art. 88 da Lei 2761/1995 do Estatuto do Magistério Público de
São José,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação, Cancelamento de Readaptação:
Matrícula

Nome

Cargo

35725-1

Claudia Fabiani Santos do Espirito Santo da Silva

Auxiliar de Sala

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 29 de Setembro de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 29 de Setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA – SMA – N° 0499/2021

Publicação Nº 3358809

P O R T A R I A- SA - N.º 499 / 2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e o art. 88 da Lei 2761/1995 do Estatuto do Magistério Público de
São José,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação, , Licença para Readaptação:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

13839-8

Fernanda Ouriques Quint

Professor

26/07/2021

30

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 26 de Julho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 29 de Setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA – SMA – N° 0500/2021

Publicação Nº 3358810

P O R T A R I A- SA - N.º 500/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e o art. 88 da Lei 2761/1995 do Estatuto do Magistério Público de
São José,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação, Readaptação:
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Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

35818-5

Maria Barbara Souza e Silva

Professor

02/06/2021

120

3357-0

Marisa Adelina Scheidt

Professor

12/08/2021

120

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02 de Junho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 27 de Setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA – SMA – N° 0501/2021

Publicação Nº 3358811

P O R T A R I A- SA - N.º 501/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e o art. 88 da Lei 2761/1995 do Estatuto do Magistério Público de
São José,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação, Licença para Tratamento de Saúde:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

13992-0

Maria Tereza Silva Martins

Professor

01/09/2021

30

22809-5

Maria Francisca Rodrigues Giron

Educação especial

02/09/2021

90

15202-1

Maria Helena de Lima e Souza

Professora

24/06/2021

60

1590-3

Joao Gualberto Neiva de Mesquita

Professor

06/09/2021

30

40229-0

Barbara Ondina Monteiro Souza

Auxiliar de sala

19/08/2021

30

16504-2

Angelise Bedin da Silva

Professor

26/07/2021

60

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 24 de junho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC),29 de Setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA – SMA – N° 0502/2021

Publicação Nº 3358813

P O R T A R I A- SA - N.º 502/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e o art. 88 da Lei 2761/1995 do Estatuto do Magistério Público de
São José,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação , Licença para Tratamento de Saúde :
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

42137-5

Fernanda Vieira Martins

Auxiliar de sala

16/08/2021

30

430204-4

Graziela Orige Ferreira

Professora

24/08/2021

90

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 2192

428717-7

Evandir Cunha de Medeiros

Professor

16/08/2021

90

16509-3

Fernanda Rocha Pereira Barcelos

Professor

17/08/2021

30

16525-5

Wanderleia Dorigon Rodrigues

Professora

01/09/2021

30

36402-9

Vera Lucia Cunha

Professor

24/07/2021

60

10902-9

Mariluce de Oliveira Trajano

Supervisora

15/09/2021

90

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 24 de julho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 29 de Setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA – SMA – N° 0503/2021

Publicação Nº 3358815

P O R T A R I A- SA - N.º 503/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e o art. 88 da Lei 2761/1995 do Estatuto do Magistério Público de
São José,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de educação, Licença Para Tratamento de Saúde :
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

35822-3

Glaucia Aparecida de Souza

Professora

09/08/2021

30

15200-5

Suziane Maria Gesser

Professora

11/08/2021

90

431312-7

Elisabete Lucas Claudino

Professor

20/08/2021

50

37537-3

Leidy Laura Cardoso

Professora

02/08/2021

35

42074-3

Mariane Cristine Castro

Auxiliar de sala

24/07/2021

30

428846-7

Viviane Martini

Auxiliar de ensino

08/08/2021

45

22450-2

Luciana Pontes V. Fidalgo

Professora

23/08/2021

21

429356-8

Fernando Borges de Moraes

Professor

31/08/2021

30

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 24 de julho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 29 de Setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA – SMA – N° 0504/2021

Publicação Nº 3358816

P O R T A R I A- SA - N.º 504/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e o art. 88 da Lei 2761/1995 do Estatuto do Magistério Público de
São José,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de educação, Licença para tratamento de saúde :
Matrícula

Nome

Cargo

ASSINADO DIGITALMENTE
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Prazo (dias)
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1602-0

Luciane paiva de jesus

Professor

09/07/2021

90

10785-9

Carmen Lucia Medeiros laureano

Professora

15/07/2021

90

428826-2

Cicera Sheila Alencar de simas

Auxiliar de sala

30/07/2021

35

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 09 de julho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 23 de Agosto de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA – SMA – N° 0505/2021

Publicação Nº 3358818

P O R T A R I A- SA - N.º 505/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e o art. 88 da Lei 2761/1995 do Estatuto do Magistério Público de
São José,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação, Licença para Tratamento de pessoa doente
na família :
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

428758-4

Aguiar dos Santos

Professor

10/03/2021

30

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 10 de março de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 23 de Agosto de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA – SMA – N° 0507/2021

Publicação Nº 3358823

P O R T A R I A- SA - N.º 507/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e o art. 88 da Lei 2761/1995 do Estatuto do Magistério Público de
São José,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de educação, licença maternidade :
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

433503-1

Daiara neves

Professora

15/09/2021

180

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 15 de agosto de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 23 de Agosto de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração
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PORTARIA – SMA – N° 0508/2021

Publicação Nº 3358824

P O R T A R I A- SA - N.º 508/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e o art. 88 da Lei 2761/1995 do Estatuto do Magistério Público de
São José,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de educação, Readaptação :
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

13600-0

Izabel de Oliveira Knaben

Professora

28/07/2021

90

13569-0

Luciana Aparecida Muniz de
Farias

Auxiliar de Sala

27/06/2021

120

431307-0

Agnes Sanfelici

Professora

17/09/2021

90

35674-3

Jaqueline Amaral

Auxiliar de Sala

17/09/2021

90

13839-8

Fernanda Ouriques Quint

Professora

17/09/2021

90

21650-0

Josy Ramos Machado

Professora

13/09/2021

120

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 27 de junho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 13 de Outubro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA – SMA – N° 0509/2021

Publicação Nº 3358825

P O R T A R I A- SA - N.º 509/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e o art. 88 da Lei 2761/1995 do Estatuto do Magistério Público de
São José,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de educação, Readaptação :
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

430191-9

Cristiane carvalho

Professora

18/08/2021

27

13724-3

Ligia Barreto da silva

Professor

07/06/2021

116

33312-3

Dirce Alves Teixeira da silva

Professora

06/07/2021

70

13690-5

Adilia schlichting da silva

Professor

01/08/2021

44

42165-0

Thauany da silva

Professora

23/08/2021

21

10805-7

Michela Carla de Araujo
radtke

Professora

08/09/2021

5

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 07 de junho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), de Agosto de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração
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PORTARIA – SMA – N° 0510/2021

Publicação Nº 3358830

P O R T A R I A- SA - N.º 510/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e o art. 88 da Lei 2761/1995 do Estatuto do Magistério Público de
São José,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de educação, Licença para Tratamento de Saúde :
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

39817-9

Maria Isabel Schmitt da silva

Professora

04/08/2021

25

Auxiliar de sala

04/08/2021

90

Auxiliar de sala

30/07/2021

30

35679-4
21684-4

Simone Cristina V. de Freitas
cruz
Candida Lucia V. do nascimento

428831-9

Simone Muniz Kuwer

Auxiliar de ensino

24/07/2021

30

40214-1

Cassiana Margarida de Melo

Auxiliar de sala

02/08/2021

30

21741-7

Andrea Nascimento

Auxiliar de ensino

06/08/2021

30

428700-2

Patrícia Fernandes

Professora

04/08/2021

120

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02 de setembro de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 29 de Setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA – SMA – N° 0511/2021

Publicação Nº 3358833

P O R T A R I A- SA - N.º 511/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e o art. 88 da Lei 2761/1995 do Estatuto do Magistério Público de
São José,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação, Licença para Tratamento de saúde :
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

13607-7

Leandra Vieira Vidal pereira

Professora

29/06/2021

60

35815-0

Marize Richartz

Professora

02/08/2021

90

42008-3

Geyson Ricardo Zilch

Professor

07/07/2021

90

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 29 de junho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 29 de Setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração
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PORTARIA – SMA – N° 0512/2021

Publicação Nº 3358836

P O R T A R I A- SA - N.º 512/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e o art. 88 da Lei 2761/1995 do Estatuto do Magistério Público de
São José,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de educação, Licença para Tratamento de Pessoa Doente
na Família :
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

40671-6

Floripes Maria de Souza

Auxiliar de sala

02/08/2021

90

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02 de agosto de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 29 de Setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA – SMA – N° 0513/2021

Publicação Nº 3358838

P O R T A R I A- SA - N.º 513/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e o art. 88 da Lei 2761/1995 do Estatuto do Magistério Público de
São José,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação, Readaptação :
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

13714-6

Sueli Maria Fidelis

Professora

22/08/2021

90

35664-6

Marisane Severgnini Pedroso
Fernandes

Auxiliar de sala

03/08/2021

90

429555-2

Yume Koga

Orientadora

23/08/2021

90

428760-6

Maria Therezia Elsas de Faria

Professora

05/08/2021

30

429520-0

Ana Paula Barreto Silva de
Sousa

Professora

28/07/2021

90

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 28 de julho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 29 de Setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA – SMA – N° 0514/2021

Publicação Nº 3358840

P O R T A R I A- SA - N.º 514/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e o art. 88 da Lei 2761/1995 do Estatuto do Magistério Público de
São José,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação, , Licença para Readaptação :
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Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

428817-3

Andréia Sunção de Araujo

Auxiliar de sala

25/07/2021

40

13568-2

Maria Alves do Vale Oliveira

Auxiliar de ensino

05/08/2021

45

13769-3

Monique Gevaerd Diniz

Professora

01/08/2021

120

13809-6

Lucilene Jucelia R. Neckel

Professora

14/08/2021

90

428884-0

Cristina Chaoui Santos

Professora

27/06/2021

61

36386-3

Marcos Vinicius Martim da
silva

Professor

18/08/2021

90

13774-0

Rosangela da silva

Professora

18/08/2021

120

13683-0

Giselle Correa costa

Professora

25/07/2021

35

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 27 de junho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 29 de Setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA – SMA – N° 0518/2021

Publicação Nº 3358842

P O R T A R I A- SA - N.º 518/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Saúde, Licença para Tratamento de Pessoa na Família :
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

39181-6

Neide Maria de Melo de
Souza

Agente Comunitário

11/08/2021

30

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 11 de Agosto de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 17 de Setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA – SMA – N° 0519/2021

Publicação Nº 3358844

P O R T A R I A- SA - N.º 519/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Assistência Social, Licença para Tratamento de Pessoa
Doente na Família conforme segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

426404-5

Daiana Martinho

Orientador social

23/08/2021

90
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II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 23 de agosto 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 20 de setembro de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2021-01

Publicação Nº 3359308

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Termo Aditivo/TA nº 015/2021-01 Proc. Adm. 3316/2021 – Contratado: SINAL CONSTRUÇÕES LTDA. DO OBJETO DO TERMO ADITIVO: O
presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO DE PRAZO E READEQUAÇÃO CONTRATUAL, nos termos previstos nas cláusulas
do Contrato nº 015/2021 e nos demais documentos que instruem o processo em epígrafe. DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO: Conforme o
art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993, justificativa e deliberação constante no presente termo aditivo, fica prorrogado o prazo de execução
e vigência do Contrato nº015/2021, por mais 120 (cento e vinte) dias. DA READEQUAÇÃO CONTRATUAL: Nos termos do Memorando nº
2083/2021/SME de 30/09/2021 e da Justificativa Técnica emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura em 28/09/2021, o contrato
será acrescido em R$ 694.935,37 (seiscentos e noventa e quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos), que corresponde ao percentual de 48,03% em relação ao valor original do contrato, alterando o valor total para R$ 2.141.778,64 (dois milhões,
cento e quarenta e um mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). Data da assinatura: 19 de AGOSTO de 2021.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 012/2021

Publicação Nº 3359763

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021– Processo nº 257/2021– Proc. Adm. 2712/2021. Fornecedor: RVC
CONSTRUTORA LTDA. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO ELÉTRICA E PREVENTIVA NO CEI ÉRICA
SCHMIDT, EM SÃO JOSÉ/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. Valor: 274.777,00 (duzentos e setenta e quatro mil
setecentos e setenta e sete reais). Data: 20 de outubro de 2021.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 015/2021

Publicação Nº 3359473

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021– Processo nº 287/2021– Proc. Adm. 3011/2021. Fornecedor: RVC
CONSTRUTORA LTDA. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES, COM APROVAÇÕES E LICENÇAS, NO BAIRRO FORQUILHAS, LOTEAMENTO CENIRO MARTINS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/
SC. Valor: 116.513,00 (cento e dezesseis mil quinhentos e treze reais). Data: 20 de outubro de 2021.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N° 149/2021

Publicação Nº 3359204

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº 149/2021– Processo nº 323/2021– Proc. Adm. 3371/2021. Fornecedor:
BETHA SISTEMAS LTDA. Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO
DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA TRIBUTÁRIA E DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COM ACESSO
SIMULTÂNEO DE USUÁRIOS, E QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, OS QUANTITATIVOS E OS SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS DESCRITOS NESSE INSTRUMENTO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA A PREFEITURA DE SÃO JOSÉ/SC. Valor Total: R$ 911.767,74
(novecentos e onze mil setecentos e sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos). Data: 18 de outubro de 2021
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Publicação Nº 3359097

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº 160/2021– Processo nº 351/2021– Proc. Adm. 3615/2021. Fornecedor:
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA. Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O DESENVOLVIMENTO E
EXECUÇÃO DA FORMAÇÃO DOCENTE DA REDE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC, QUE COMPÕEM O MOVIMENTO "GERAÇÃO DO FUTURO",
CUJO OBJETIVO É PREPARAR OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS- 1º AO 9º ANOS, PARA AS NOVAS PROFISSÕES QUE ESTÃO
SENDO APONTADAS PELO FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL, DESENVOLVENDO NOVAS COMPETÊNCIAS PARA O MERCADO DE TRABALHO,
BEM COMO A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Valor Total: R$ 61.606,80 (sessenta e um mil seiscentos
e seis reais e oitenta centavos).Data: 18 de outubro de 2021
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São José do Cedro
Prefeitura
DECRETO Nº 7172/2021

Publicação Nº 3358714

DECRETO Nº 7.172, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
“DECRETA PONTO FACULTATIVO”.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições do seu cargo e de acordo
com os incisos IX e XXXVI do Art.69 da Lei Orgânica do Município, promulgada em 21 de junho de 1990,
DECRETA:
Art. 1º. Fica decretado PONTO FACULTATIVO em todas as repartições públicas municipais, no dia 01 de novembro de 2021, a bem do serviço
público, em razão do Dia do Servidor Público.
Parágrafo primeiro. Os serviços emergenciais na área da saúde estarão de plantão para qualquer eventualidade, junto à Associação Beneficente Hospitalar Cedro.
Parágrafo segundo. Os serviços emergenciais prestados pelo SEMAE, para eventualidades relacionadas ao abastecimento de água, serão
prestados pelo plantão previamente estabelecido pelo órgão.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Ficam revogadas as demais disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, 20 de outubro de 2021.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito Municipal.
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo.

DECRETO Nº 7173/2021

Publicação Nº 3358715

DECRETO Nº 7.173, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
“REVOGA PARCIALMENTE O DECRETO Nº 7.120, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021, QUE DISPÕE SOBRE O TURNO ÚNICO DE TRABALHO PARA
OS SERVIDORES MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito Municipal de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Seção II, Artigo 69 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º. Fica revogado o turno único de trabalho, disposto pelo Decreto nº 7.120, de 13 de agosto de 2021, para os servidores lotados no
Departamento de Urbanismo, da Secretaria Municipal de Transportes e Obras a partir de 25 de outubro de 2021.
Art. 2º. Demais setores mencionados no Decreto nº 7.120/2021 permanecem em turno único.
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, 20 de outubro de 2021.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito Municipal.
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo.
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EDITAL Nº 011/2021

Publicação Nº 3359039

EDITAL Nº 011/2021
EDITAL DE LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

Ficam os contribuintes abaixo relacionados do Lançamento da
Contribuição de Melhoria, referente à valorização dos imóveis lindeiros da obra de
execução de passeios em paver e pavimentação asfáltica nas ruas: Rua Santos
Dumont e Rua Das Cabriúvas, Lei Nº 4.947, De 10 De Dezembro De 2020, Edital
33/2020 e Edital 34/2020; Rua Eugênio Schneiders, Rua Osvaldo Aranha, Rua
Travessa Itaipu, Rua 25 De Julho I, Rua 25 De Julho II, Edital 18/2020 ao Edital
22/2020, Lei nº 4.903, de 27 de outubro de 2020; Rua Tracutinga, Linha São, Rua
Alfonso Theobaldo Schneider, Rua Ester Maria Schol, Padre Réus, Rua Jaco, Rua
Wunibaldo Wartha, Rua Goiás, Linha Mariflor, Edital 12/2020 ao Edital 17/2020, Lei
nº 4.904, de 27 de outubro de 2020; Rua Santo Antônio, Rua Antenor Bizoto, Rua
Antônio Jacoski, Rua Das Camélias, Rua Eugênio Schneiders, Rua Nereu Ramos,
Rua Maranhão - antiga Norberto, Rua Presidente Tancredo Neves, Edital 23/2020
ao Edital 30/2020, Lei nº 4.919, de 16 de novembro de 2020; Rua Luiz Bizotto, Lei
nº 4.945, de 10 de dezembro de 2020, Edital 34/2020, Rua Leoberto Leal, Lei nº
4.944, de 10 de dezembro de 2020, Edital 35/2020,trechos de acordo com Planilha
anexa e Decreto Nº7.142/2021.
Os contribuintes deverão, no prazo máximo 20 (vinte) dias a contar
desta publicação, comparecer junto a Secretaria Municipal da Fazenda,
Departamento de Tributação, localizado na Prefeitura Municipal, sito à Rua Jorge
Lacerda, 1049, centro, nesta cidade, para fazer opção de pagamento, podendo ser
a vista em parcela única, ou em parcelas mensais e sucessivas, que serão
corrigidas pela UFRM – Unidade Fiscal de Referência Municipal. O vencimento da
referida contribuição de melhoria ocorrerá em 20 de Outubro de 2021.
Após a publicação desta notificação o contribuinte terá o prazo de 30
(trinta) dias, para impugnar ou requerer revisão do Lançamento da Contribuição de
Melhoria, conforme artigo 301, da Lei Complementar 009/2015.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE
SANTA CATARINA, 10 de setembro de 2021.

JOÃO LUIZ DE ANDRADE
Prefeito de São José do Cedro/SC.
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ANEXOS
Trecho entre a Rua Oswaldo Aranha e a Rua Adelino Corbelini
Obra: RUA EUGÊNIO SCHNEIDERS
Comprimento 103,00

Tipo: Asfalto

Edital: 18/2020

Largura do passeio 14,00
Área Pavimentada

1.450,68

Custo m² de Pavimentação R$

81,12

Custo m² Pago Pelo Contruinte

R$

28,98

R$

194,29

R$

213,71

Orçamento total R$ 117.676,87
Fator de Absorção 25,00%Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pré
Custo Total do Contribuinte R$

29.419,22

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pós

Profundidade máxima em m para valoração do lote: 25m

Inscri
ção

Contribuinte

Testad
a
Área
Área do individ Individu
Terreno
al
ual

Rateio
individual
(M²/R$)

Valor antes da
obra

FIV

Valor da
contribuição de
melhoria
Valor após obra

1205

SALETE JUSTEN

437,50

35,00

245,00

R$

7.101,19

R$

85.000,00

R$

8.498,13

R$

93.498,13

R$

7.101,19

1206

MARCIO J.CORREIA

437,50

35,00

245,00

R$

7.101,19

R$

85.000,00

R$

8.498,13

R$

93.498,13

R$

7.101,19

1199

MUN. DE SJCEDRO

1875,00 75,00

525,00

R$ 15.216,84

R$ 36.420,54

R$

400.706,25

R$

15.216,84

Totais

2750,00 145,00 1015,00

Custo m² Pago Pelo Contruinte R$

25,57

R$ 364.285,71

R$ 29.419,22

trecho entre a Rua Vinte e Cinco de Julho e a Rua Adelino Corbelini
Obra: RUA OSVALDO ARANHA
Comprimento

126,36

Largura do passeio

10,03

Área Pavimentada

Tipo: Asfalto

Edital: 19/2020

1.266,49

Custo m² de Pavimentação R$

97,49

Orçamento total R$ 123.468,95
Fator de Absorção

25,00%

Custo Total do Contribuinte R$

30.867,24

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pré

R$

185,77

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pós

R$

196,92

Profundidade máxima em m para valoração do lote: 25m
Inscri
ção/Q
uadra

Contribuinte

Testad
a
Área
individ Individu
Ár.
ual
al
Terreno

Rateio
individual
(M²/R$)

Valor antes da
obra

FIV

Valor da
contribuição de
melhoria
Valor após obra

1253 LUCIANO DALPUPO

100,00

18,00

90,27 R$

2.308,21 R$

18.577,03 R$

1.114,97 R$

19.692,00 R$

1.114,97

1248 JOÃO L. DE ANDRADE

403,83

28,92

145,03 R$

3.708,53 R$

75.019,62 R$

4.502,58 R$

79.522,20 R$

3.708,53

1247 IVONE TERESA HOPE

182,25

7,29

36,56 R$

934,83 R$

33.856,64 R$

2.032,03 R$

35.888,67 R$

934,83

1249 NEURI LUIZ CASTOLDI

335,55

28,00

140,42 R$

3.590,56 R$

62.335,23 R$

3.741,28 R$

66.076,51 R$

3.590,56

1250 NEURI LUIZ CASTOLDI

381,59

26,00

130,39 R$

3.334,09 R$

70.888,09 R$

4.254,61 R$

75.142,70 R$

3.334,09

5268 ALEXANDRE MATTE

425,00

17,00

85,26 R$

2.179,98 R$

78.952,38 R$

4.738,62 R$

83.691,00 R$

2.179,98

1144 JOSÉ L. MARTINAZZO

306,25

12,25

61,43 R$

1.570,87 R$

56.892,16 R$

3.414,59 R$

60.306,75 R$

1.570,87

1143 JOSÉ L. MARTINAZZO

306,25

12,25

61,43 R$

1.570,87 R$

56.892,16 R$

3.414,59 R$

60.306,75 R$

1.570,87

1131 ROSEMARI I. SARTORI

325,00

13,00

65,20 R$

1.667,04 R$

60.375,35 R$

3.623,65 R$

63.999,00 R$

1.667,04

1130 WALDEMAR P. CICONETI

325,00

13,00

65,20 R$

1.667,04 R$

60.375,35 R$

3.623,65 R$

63.999,00 R$

1.667,04

1128 ILISETE BALBINOT

650,00

26,00

130,39 R$

3.334,09 R$

120.750,70 R$

7.247,30 R$

127.998,00 R$

3.334,09

1127 JAIMIR J. BALBINOT

325,00

13,00

65,20 R$

1.667,04 R$

60.375,35 R$

3.623,65 R$

63.999,00 R$

1.667,04

1126 JAIMIR J. BALBINOT

325,00

13,00

65,20 R$

1.667,04 R$

60.375,35 R$

3.623,65 R$

63.999,00 R$

1.667,04

1125 CARMELITA L.REBELATO

325,00

13,00

65,20 R$

1.667,04 R$

60.375,35 R$

3.623,65 R$

63.999,00 R$

1.667,04

Totais
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Trecho entre a Rua Adelino Corbelini e a Avenida Salgado Filho
Obra: RUA TRAVESSA ITAIPU
Comprimento

146,80

Largura do passeio

10,02

Área Pavimentada

Fator de Absorção

Contribuinte

84,16

Custo m² Pago Pelo Contruinte R$

28,52

R$ 125.944,05
25,00%

Custo Total do Contribuinte R$

Inscri
ção

Edital: 20/2020

1.496,57

Custo m² de Pavimentação R$
Orçamento total

Tipo: Asfalto

31.486,01

Testad
a
Área
Ár.
individ Individu
Terreno
ual
al

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pré

R$

169,99

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pós

R$

180,19

Profundidade máxima em m para valoração do lote: 25m
Rateio
individual
(M²/R$)

Valor antes da
obra

FIV

Valor da
contribuição de
Valor após obra
melhoria

1243/8 JAIR GOLLMANN

455,00

35,00

175,35 R$

5.000,73 R$

77.346,69 R$

4.640,80 R$

81.987,49 R$

4.640,80

1252/8 NILVA R. ANZOLIN

576,00

35,00

175,35 R$

5.000,73 R$

97.915,81 R$

5.874,95 R$

103.790,75 R$

5.000,73

1235/8 NEURI L. CASTOLDI

291,20

20,44

102,40 R$

2.920,43 R$

49.501,88 R$

2.970,11 R$

52.471,99 R$

2.920,43

1236/8 JUREMA Mª BALENSIEFER

345,77

24,26

121,54 R$

3.466,22 R$

58.778,38 R$

3.526,70 R$

62.305,08 R$

3.466,22

1234/8 NEIVA M. CASTOLDI

360,52

25,30

126,75 R$

3.614,81 R$

61.285,77 R$

3.677,15 R$

64.962,92 R$

3.614,81

1267/8 SANDRA ROSSET

286,75

11,47

57,46 R$

1.638,81 R$

48.745,41 R$

2.924,72 R$

51.670,14 R$

1.638,81

1266/8 JOELSON F. GOMES

472,50

18,90

94,69 R$

2.700,39 R$

80.321,56 R$

4.819,29 R$

85.140,85 R$

2.700,39

1265/8 VALDIR JOSÉ TURANI

425,00

17,00

85,17 R$

2.428,93 R$

72.246,90 R$

4.334,81 R$

76.581,72 R$

2.428,93

1268/8 RICARDO S.BARATTO

825,00

33,00

165,33 R$

8.414,64 R$

148.658,63 R$

4.714,97

Totais

4.714,97

R$ 140.243,99

R$

220,37 1104,05 R$ 31.486,01

Trecho entre a Travessa Itaipu e a Travessa Peperi
Obra: RUA 25 DE JULHO I
Comprimento

93,96

Largura do passeio

14,00

Área Pavimentada

Fator de Absorção

Edital: 21/2020

1.336,26

Custo m² de Pavimentação R$
Orçamento total

Tipo: Asfalto

82,06

Custo m² Pago Pelo Contruinte R$

22,54

R$ 109.649,48
25,00%

Custo Total do Contribuinte R$

27.412,37

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pré

R$

160,97

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pós

R$

170,63

Profundidade máxima em m para valoração do lote: 25m

Inscri
ção

Contribuinte

Testad
a
Área
Ár.
individ Individu
Terreno
ual
al

Rateio
individual
(M²/R$)

Valor antes da
obra

FIV

Valor cobrado

1273/8 ALTAIR RAMON

588,79

35,46

248,22 R$

5.595,78 R$

5.686,71 R$

100.465,21 R$

5.595,78

1269/8 ANTONINHO A. MALVESSI

625,00

25,00

175,00 R$

3.945,13

R$ 100.607,29

R$

6.036,44 R$

106.643,72 R$

3.945,13

1268/8 RICARDO S. BARATTO

625,00

25,00

175,00 R$

3.945,13

R$ 100.607,29

R$

6.036,44 R$

106.643,72 R$

3.945,13

1234/8 NEIVA M. CASTOLDI

356,25

14,25

99,75 R$

2.248,73 R$

57.346,15 R$

3.440,77 R$

60.786,92 R$

2.248,73

1233/8 VALTER TROIAN

300,00

12,00

84,00 R$

1.893,66 R$

48.291,50 R$

2.897,49 R$

51.188,99 R$

1.893,66

1232/8 SILVANIA M. WUIGK

300,00

12,00

84,00 R$

1.893,66 R$

48.291,50 R$

2.897,49 R$

51.188,99 R$

1.893,66

1231/8 VILMAR A. SALVI

300,00

12,00

84,00 R$

1.893,66 R$

48.291,50 R$

2.897,49 R$

51.188,99 R$

1.893,66

1230/8 MARINEZ S. BOHNENBERGE

300,00

12,00

84,00 R$

1.893,66 R$

48.291,50 R$

2.897,49 R$

51.188,99 R$

1.893,66

1229/8 ANERCIO REOLON

300,00

12,00

84,00 R$

1.893,66 R$

48.291,50 R$

2.897,49 R$

51.188,99 R$

1.893,66

1228/8 MIRIA SALETE KUHN

350,00

14,00

98,00 R$

2.209,28 R$

56.340,08 R$

3.380,40 R$

59.720,49 R$

2.209,28

Totais

94.778,50 R$

Valor da
contribuição de
melhoria

173,71 1215,97 R$ 27.412,37
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Trecho trecho entre a Travessa Itaipu e a Rua Salete Uliana
Obra:RUA 25 DE JULHO II
Comprimento 170,93

Tipo: Asfalto

Edital: 22/2020

Largura do passeio 14,00
Área Pavimentada

2.402,78

Custo m² de Pavimentação R$
Orçamento total

73,53

Custo m² Pago Pelo Contruinte

Fator de Absorção 25,00%
Custo Total do Contribuinte R$

Inscri
ção

Contribuinte

R$

22,21

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pré

R$

158,54

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pós

R$

168,06

R$ 176.674,24

44.168,56

Testad
a
Área
Ár.
individ Individu
Terreno
ual
al

Profundidade máxima em m para valoração do lote: 25m
Rateio
individual
(M²/R$)

Valor antes da
obra

FIV

Valor da
contribuição de
Valor após obra
melhoria

1267/8 SANDRA ROSSET

380,62

33,00

231,00 R$

5.131,00 R$

60.344,57 R$

3.620,67 R$

63.965,25 R$

3.620,67

1264/8 CLAUDEMIR KUNZLER

525,00

21,00

147,00 R$

3.265,18 R$

83.234,99 R$

4.994,10 R$

88.229,09 R$

3.265,18

1262/8 ESP. ADEMIR MATTE

725,00

29,00

203,00 R$

4.509,06

R$ 114.943,56

R$

6.896,61 R$

121.840,17 R$

4.509,06

1254/8 GLADIS M. H. CAMPANA

634,40

26,00

182,00 R$

4.042,60

R$ 100.579,58

R$

6.034,77 R$

106.614,35 R$

4.042,60

1255/8 ADEMIR JOSÉ DEICKE

723,46

29,67

207,69 R$

4.613,23

R$ 114.699,40

R$

6.881,96 R$

121.581,36 R$

4.613,23

1257/8 SALETE CONTE

577,80

27,00

189,00 R$

4.198,09 R$

91.606,05 R$

5.496,36 R$

97.102,41 R$

4.198,09

5268/7 ALEXANDRE MATTE

255,00

10,20

71,40 R$

1.585,94 R$

40.428,42 R$

2.425,71 R$

42.854,13 R$

1.585,94

1253/8 LUCIANO DALPUPO

100,00

18,00

126,00 R$

2.798,73 R$

15.854,28 R$

951,26 R$

16.805,54 R$

951,26

1248/8 JOÃO L. DE ANDRADE

305,00

12,20

85,40 R$

1.896,91 R$

48.355,57 R$

2.901,33 R$

51.256,90 R$

1.896,91

1247/8 IVONE TERESA HOPE

487,50

19,50

136,50 R$

3.031,95 R$

77.289,63 R$

4.637,38 R$

81.927,01 R$

3.031,95

1246/8 LOTARIO A.JUNGES

487,50

19,50

136,50 R$

3.031,95 R$

77.289,63 R$

4.637,38 R$

81.927,01 R$

3.031,95

1245/8 ALTAIR L.CARRARO

325,00

13,00

91,00 R$

2.021,30 R$

51.526,42 R$

3.091,59 R$

54.618,01 R$

2.021,30

1244/8 ALTAIR L.CARRARO

325,00

13,00

91,00 R$

2.021,30 R$

51.526,42 R$

3.091,59 R$

54.618,01 R$

2.021,30

1243/8 JAIR GOLLMANN

325,00

13,00

91,00 R$

2.021,30 R$

51.526,42 R$

3.091,59 R$

54.618,01 R$

2.021,30

Total

284,07 1988,49 R$

44.168,6

Trecho entre a Rua Bahia e estaca nº 0
Obra:RUA SANTO ANTÔNIO
Comprimento

100,94

Largura do passeio

14,15

Área Pavimentada

Fator de Absorção

Edital: 23/2020

1.421,40

Custo m² de Pavimentação R$
Orçamento total

Tipo: Asfalto

73,38

Custo m² Pago Pelo Contruinte

R$

18,87

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pré

R$

193,39

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pós

R$

203,06

R$ 104.299,86
25,00%

Custo Total do Contribuinte R$

26.074,97

Profundidade máxima em m para valoração do lote: 25m

Inscri
ção

Contribuinte

Testad
a
Área
Ár.
individ Individu
Terreno
ual
al

341 CLAUDIO STHOHER

300,00

12,00

347 INÊS SEFFRIN ADLER

300,00

348 GILMAR A. PALOSCHI

584,75

Rateio
individual
(M²/R$)

Valor antes da
obra

FIV

Valor da
contribuição de
Valor após obra
melhoria

84,90 R$

1.601,82 R$

58.015,86 R$

2.902,14 R$

12,00

84,90 R$

1.601,82 R$

58.015,86 R$

23,39

165,48 R$

3.122,21

R$ 113.082,58

60.918,00 R$

1.601,82

2.902,14 R$

60.918,00 R$

1.601,82

R$

5.656,76 R$

118.739,34 R$

3.122,21

351 MAXIMILIANO NICLOTI

472,50

18,90

133,72 R$

2.522,87 R$

91.374,98 R$

4.570,87 R$

95.945,85 R$

2.522,87

8671 INELVES SPIRONELLO

361,25

14,45

102,23 R$

1.928,86 R$

69.860,76 R$

3.494,66 R$

73.355,43 R$

1.928,86

3559 HELENA B. A. FRANCISCO

365,00

14,60

103,30 R$

1.948,88 R$

70.585,96 R$

3.530,94 R$

74.116,90 R$

1.948,88

2016 NILZA PAULA BECKER

450,00

25,00

176,88 R$

3.337,13 R$

87.023,79 R$

4.353,21 R$

91.377,00 R$

3.337,13

625,00

25,00

176,88 R$

3.337,13

6.046,13 R$

126.912,50 R$

3.337,13

358 PIO AFONSO EBERHART

ASSINADO DIGITALMENTE

R$ 120.866,37

R$
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357 NERY GONZATTI

625,00

25,00

176,88 R$

3.337,13 R$

120.866,37 R$

6.046,13 R$

126.912,50 R$

3.337,13

356 AIRTON F. FERRARI

625,00

25,00

176,88 R$

3.337,13 R$

120.866,37 R$

6.046,13 R$

126.912,50 R$

3.337,13

Totais

170,34 1382,03 R$

26.074,97

Trecho entre a Rua das Hortências e a Rua João Busato
Obra: RUA ANTENOR BIZOTTO
Comprimento

148,21

Largura do passeio

9,96

Tipo: Asfalto

Edital: 24/2020

Área Pavimentada 1582,31
Custo m² de Pavimentação R$
Orçamento total

78,01

Custo m² Pago Pelo Contruinte R$

20,70

R$ 123.435,20

Fator de Absorção

25%

Custo Total do Contribuinte R$

30.858,80

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pré

R$

251,00

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pós

R$

263,55

Profundidade máxima em m para valoração do lote: 25m

Inscri
ção

Contribuinte

Testad
a
Área
Ár.
individ Individu
Terreno
ual
al

Rateio
individual
(M²/R$)

Valor antes da
obra

FIV

Valor da
contribuição de
Valor após obra
melhoria

739/44 IRENE WOLFART SEWALD

375,00

30,00

149,40 R$

3.092,17 R$

94.125,39 R$

4.705,86 R$

98.831,25 R$

3.092,17

738/44 LAVIO BACKES

360,00

14,40

71,71 R$

1.484,24 R$

90.360,38 R$

4.517,62 R$

94.878,00 R$

1.484,24

736/44 LAVIO BACKES

360,00

14,40

71,71 R$

1.484,24 R$

90.360,38 R$

4.517,62 R$

94.878,00 R$

1.484,24

734/44 ROBERVAL URBANSKI

360,00

14,40

71,71 R$

1.484,24 R$

90.360,38 R$

4.517,62 R$

94.878,00 R$

1.484,24

732/44 BERNARDETE KAISER

360,00

14,40

71,71 R$

1.484,24 R$

90.360,38 R$

4.517,62 R$

94.878,00 R$

1.484,24

730/44 GIOVANI CASTAMANN

373,00

14,92

74,30 R$

1.537,84 R$

93.623,39 R$

4.680,76 R$

98.304,15 R$

1.537,84

728/44 ROQUE CAZZOLI

373,00

14,92

74,30 R$

1.537,84 R$

93.623,39 R$

4.680,76 R$

98.304,15 R$

1.537,84

726/44 LUCIANE THOMAS SONTAG

390,00

17,40

86,65 R$

1.793,46 R$

97.890,41 R$

4.894,09 R$

102.784,50 R$

1.793,46

744/44 MARCIANO CARLOS BARAT

422,44

5,55

27,64 R$

572,05 R$

106.032,88 R$

5.301,18 R$

111.334,06 R$

572,05

Q157 MUN. SÃO JOSÉ DO CEDRO 1108,00 159,00

791,82 R$

16.388,49 R$

278.109,16 R$

13.904,24 R$

292.013,40 R$

13.904,24

Totais

299,39 1490,96 R$

30.858,80

TrechoTrecho entre a Rua General Goes Monteiro e a Rua Inês Maria Bertollo
Obra: RUA ANTÔNIO JACOSKI
Comprimento

315,25

Largura do passeio

10,03

Tipo: Asfalto

Edital: 25/2020

Área Pavimentada 4611,61
Custo m² de Pavimentação R$
Orçamento total
Fator de Absorção

Contribuinte

Custo m² Pago Pelo Contruinte

25%

Custo Total do Contribuinte R$

Inscri
ção

75,65

R$

33,51

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pré

R$

186,10

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pós

R$

199,13

R$ 348.860,48

87.215,12

Testad
a
Área
Ár.
individ Individu
Terreno
ual
al

3398/1 DALMIR FERREIRA DA SILV

426,00

21,30

3447/1 ORALINO RIBEIRO BARBOS

332,60

3397/1 CEZAR JACKOSVKI

650,00

3404/1 REGIS M. B. BERTOLLO
3401/1 GILSE T. VIAPIANA

Profundidade máxima em m para valoração do lote: 25m
Rateio
individual
(M²/R$)

Valor antes da
obra

106,82 R$

3.579,83 R$

16,65

83,50 R$

26,00

130,39 R$

325,00

13,00

375,00

15,00

3665/1 ODIR WERLANG

560,00

3416/1 LUCAS M. MATIAS

500,00

3412/1 GISELE HENICKA MIOLA

375,00

ASSINADO DIGITALMENTE

FIV

Valor da
contribuição de
Valor após obra
melhoria

79.277,94 R$

5.551,44 R$

84.829,38 R$

3.579,83

2.798,32 R$

61.896,34 R$

4.369,75 R$

120.963,99 R$

4.334,29 R$

66.230,64 R$

2.798,32

8.470,51 R$

129.434,50 R$

4.369,75

65,20 R$

2.184,87 R$

75,23 R$

2.521,01 R$

60.481,99 R$

4.235,26 R$

64.717,25 R$

2.184,87

69.786,92 R$

4.886,83 R$

74.673,75 R$

2.521,01

28,00

140,42 R$

40,00

200,60 R$

4.705,88 R$

104.215,13 R$

7.297,67 R$

111.512,80 R$

4.705,88

6.722,69 R$

93.049,22 R$

6.515,78 R$

99.565,00 R$

6.515,78

15,00

75,23 R$

2.521,01 R$

69.786,92 R$

4.886,83 R$

74.673,75 R$

2.521,01
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3417/1 ROSELI JACOSKI

375,00

15,00

75,23 R$

2.521,01 R$

69.786,92 R$

4.886,83 R$

74.673,75 R$

2.521,01

3407/1 CLADIR BOSSA

375,00

15,00

75,23 R$

2.521,01 R$

69.786,92 R$

4.886,83 R$

74.673,75 R$

2.521,01

3408/1 PAULO C. CHRISTANI

397,50

26,50

132,90 R$

4.453,78 R$

73.974,13 R$

5.180,04 R$

79.154,18 R$

4.453,78

5601/3 VANDERLEI DE PELEGRIN

300,00

12,50

62,69 R$

2.100,84 R$

55.829,53 R$

3.909,47 R$

59.739,00 R$

2.100,84

5602/3 VANDERLEI PERIN

300,00

12,50

62,69 R$

2.100,84 R$

55.829,53 R$

3.909,47 R$

59.739,00 R$

2.100,84

5604/3 VOLMIR ANTONIO VIAPIANA

300,00

12,50

62,69 R$

2.100,84 R$

55.829,53 R$

3.909,47 R$

59.739,00 R$

2.100,84

5605/3 FRANCIANI P. BONFANTE

300,00

12,50

62,69 R$

2.100,84 R$

55.829,53 R$

3.909,47 R$

59.739,00 R$

2.100,84

5599/3 TARCIANA SCHUTZ

300,00

12,50

62,69 R$

2.100,84 R$

55.829,53 R$

3.909,47 R$

59.739,00 R$

2.100,84

5589/3 CLEITON LUIZ BANFI

300,00

12,50

62,69 R$

2.100,84 R$

55.829,53 R$

3.909,47 R$

59.739,00 R$

2.100,84

5600/3 MARCIO GOZZI

300,00

12,50

62,69 R$

2.100,84 R$

55.829,53 R$

3.909,47 R$

59.739,00 R$

2.100,84

5588/3 DIRCEU BANFI

300,00

12,50

62,69 R$

2.100,84 R$

55.829,53 R$

3.909,47 R$

59.739,00 R$

2.100,84

3419/1 ALISSON MATIAS REICHERT

334,50

19,55

98,04 R$

3.285,71 R$

62.249,93 R$

4.359,05 R$

66.608,99 R$

3.285,71

3623/1 MARCIANE JACOSKI

308,80

13,00

65,20 R$

2.184,87 R$

57.467,20 R$

4.024,14 R$

61.491,34 R$

2.184,87

5705/1 FRANCIELI JACOSKI

391,75

22,00

110,33 R$

3.697,48 R$

72.904,07 R$

5.105,11 R$

78.009,18 R$

3.697,48

3444/1 ROSEMERI J. GASPARI

375,00

15,00

75,23 R$

2.521,01 R$

69.786,92 R$

4.886,83 R$

74.673,75 R$

2.521,01

3445/1 JOSÉ A. J. GASPARI

375,00

15,00

75,23 R$

2.521,01 R$

69.786,92 R$

4.886,83 R$

74.673,75 R$

2.521,01

3446/1 JAISON NEIMAS

375,00

15,00

75,23 R$

2.521,01 R$

69.786,92 R$

4.886,83 R$

74.673,75 R$

2.521,01

3430/1 ALDAIR J. ROCKENBACH

375,00

15,00

75,23 R$

2.521,01 R$

69.786,92 R$

4.886,83 R$

74.673,75 R$

2.521,01

3431/1 ELACI FRANKE WILK

375,00

15,00

75,23 R$

2.521,01 R$

69.786,92 R$

4.886,83 R$

74.673,75 R$

2.521,01

3626/1 MARI L. L. VETTORAZZI

337,50

13,50

67,70 R$

2.268,91 R$

62.808,23 R$

4.398,15 R$

67.206,38 R$

2.268,91

3429/1 ROSIMAR L. C. DE GREGOR

352,50

21,10

105,82 R$

3.546,22 R$

65.599,70 R$

4.593,62 R$

70.193,33 R$

3.546,22

3428/1 NELSI T. RODAVELLI

583,25

23,33

117,00 R$

3.921,01 R$

108.541,92 R$

7.600,65 R$

116.142,57 R$

3.921,01

Totais

518,93 2602,43 R$

87.215,12

TrechoTrecho entre a Rua Jorge Lacerda e a Rua Nereu Ramos
Obra: RUA DAS CAMÉLIAS
Comprimento

146,80

Largura do passeio

14,00

Área Pavimentada

Orçamento total

Edital: 26/2020

1.897,21

Custo m² de Pavimentação R$

Fator de Absorção

Tipo: Asfalto

73,39

Custo m² Pago Pelo Contruinte

R$

21,33

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pré

R$

140,08

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pós

R$

149,88

R$ 139.230,48
25,00%

Custo Total do Contribuinte R$

34.807,62

Profundidade máxima em m para valoração do lote: 25m

Inscri
ção

Contribuinte

Testad
a
Área
Ár.
individ Individu
Terreno
ual
al

Rateio
individual
(M²/R$)

Valor antes da
obra

FIV

Valor da
contribuição de
Valor após obra
melhoria

930/58 EDEAR G. BRUSAMARELLO

361,83

14,50

101,50 R$

2.164,65 R$

50.684,73 R$

3.546,35 R$

54.231,08 R$

2.164,65

1933/5 MILTON BATISTA GELLER

525,00

21,00

147,00 R$

3.135,01 R$

73.541,40 R$

5.145,60 R$

78.687,00 R$

3.135,01

928/58 GILMAR CIGOLINI

536,50

21,46

150,22 R$

3.203,69 R$

75.152,30 R$

5.258,32 R$

80.410,62 R$

3.203,69

927/58 CLARICE T.DE OLIVEIRA

325,00

13,00

91,00 R$

1.940,72 R$

45.525,63 R$

3.185,37 R$

48.711,00 R$

1.940,72

926/58 LUIZANA FRANÇOZI

325,00

13,00

91,00 R$

1.940,72 R$

45.525,63 R$

3.185,37 R$

48.711,00 R$

1.940,72

938/58 INELVES CORSO

750,00

30,00

210,00 R$

4.478,59 R$

105.059,14 R$

7.350,86 R$

112.410,00 R$

4.478,59

954/59 MUN. SÃO JOSÉ DO CEDRO

750,00

30,00

210,00 R$

4.478,59 R$

105.059,14 R$

7.350,86 R$

112.410,00 R$

4.478,59

946/59 MUN. SÃO JOSÉ DO CEDRO

687,50

27,50

192,50 R$

4.105,38 R$

96.304,21 R$

6.738,29 R$

103.042,50 R$

4.105,38

945/59 ADELSO FERNANDES

520,00

18,86

132,02 R$

2.815,54 R$

72.841,00 R$

5.096,60 R$

77.937,60 R$

2.815,54

944/59 VALMOR DE BORTOLI

516,00

20,64

144,48 R$

3.081,27 R$

72.280,69 R$

5.057,39 R$

77.338,08 R$

3.081,27

942/59 MELAINE B. DE OLIVEIRA

497,00

23,20

162,40 R$

3.463,44 R$

69.619,19 R$

4.871,17 R$

74.490,36 R$

3.463,44

Totais

ASSINADO DIGITALMENTE

233,16 1632,12 R$

34.807,62

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 2207

Trecho entre a Rua José João Grando e a Rua Osvaldo Aranha
Obra:RUA EUGÊNIO SCHNEIDERS
Comprimento

170,93

Largura do passeio

13,90

Área Pavimentada

Orçamento total

Contribuinte

75,23

Custo m² Pago Pelo Contruinte

R$

25,01

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pré

R$

230,35

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pós

R$

244,17

R$ 180.763,58
25,00%

Custo Total do Contribuinte R$

Inscri
ção

Edital: 27/2020

2.402,78

Custo m² de Pavimentação R$

Fator de Absorção

Tipo: Asfalto

45.190,90

Testad
a
Área
Ár.
individ Individu
Terreno
ual
al

Profundidade máxima em m para valoração do lote: 25m
Rateio
individual
(M²/R$)

Valor antes da
obra

FIV

Valor da
contribuição de
Valor após obra
melhoria

1161/7 ADILSON SCHEIN

455,00

35,00

243,25 R$

6.083,39

R$ 104.810,30

R$

6.287,05 R$

111.097,35 R$

6.083,39

1174/7 CECILIA F. KRONBAUER

455,00

35,00

243,25 R$

6.083,39

R$ 104.810,30

R$

6.287,05 R$

111.097,35 R$

6.083,39

1192/8 BENNO FELLIPE BRUDER

437,50

35,00

243,25 R$

6.083,39

R$ 100.779,13

R$

6.045,24 R$

106.824,38 R$

6.045,24

1193/8 GILMAR CONTE

437,50

35,00

243,25 R$

6.083,39

R$ 100.779,13

R$

6.045,24 R$

106.824,38 R$

6.045,24

1180/7 JOSÉ CIRIO LUFT

375,00

15,00

104,25 R$

2.607,17 R$

86.382,11 R$

5.181,64 R$

91.563,75 R$

2.607,17

1179/7 EVERALDO S.TAVARES

375,00

15,00

104,25 R$

2.607,17 R$

86.382,11 R$

5.181,64 R$

91.563,75 R$

2.607,17

1181/7 VALDECIR D. PRIMAZ

375,00

30,00

208,50 R$

5.214,33 R$

86.382,11 R$

5.181,64 R$

91.563,75 R$

5.181,64

1160/7 POSTE CEDRO IND. DE POS

390,00

30,00

208,50 R$

5.214,33 R$

89.837,40 R$

5.388,90 R$

95.226,30 R$

5.214,33

1145/7 EUCLIDES J. BERTOLLO

195,00

15,00

104,25 R$

2.607,17 R$

44.918,70 R$

2.694,45 R$

47.613,15 R$

2.607,17

1146/7 ANESTOR J. BERTOLLO

195,00

15,00

104,25 R$

2.607,17 R$

44.918,70 R$

2.694,45 R$

47.613,15 R$

2.607,17

Totais

260,00 1807,00 R$ 45.190,90

Trecho entre a Rua das Camélias e a Rua José João Grando
Obra: RUA NEREU RAMOS
Comprimento

98,91

Largura do passeio

14,00

Área Pavimentada

996,48

Custo m² de Pavimentação R$
Orçamento total
Fator de Absorção

R$

Contribuinte

73,98

Edital: 28/2020

Custo m² Pago Pelo Contruinte

R$

18,81

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pré

R$

212,18

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pós

R$

227,03

73.721,77

25,00%

Custo Total do Contribuinte R$

Inscri
ção

Tipo: Asfalto
5,50 canteiro

18.430,44

Testad
a
Área
Ár.
individ Individu
Terreno
ual
al

Profundidade máxima em m para valoração do lote: 25m
Rateio
individual
(M²/R$)

Valor antes da
obra

FIV

Valor da
contribuição de
Valor após obra
melhoria

938/58 INELVES CORSO

500,00

20,00

140,00 R$

2.633,89

R$ 106.089,54

R$

7.425,46 R$

113.515,00 R$

2.633,89

937/58 JACINTHA T. KAIBERS

500,00

20,00

122,86 R$

2.311,42

R$ 106.089,54

R$

7.425,46 R$

113.515,00 R$

2.311,42

936/58 IDE DAPPER

450,00

18,00

99,00 R$

1.862,54 R$

95.480,59 R$

6.682,91 R$

102.163,50 R$

1.862,54

935/58 JOSE JUVENCIO KLAIN

375,00

15,00

82,50 R$

1.552,11 R$

79.567,15 R$

5.569,10 R$

85.136,25 R$

1.552,11

3661/5 ANTONIO C.CHARÃO

300,00

12,00

66,00 R$

1.241,69 R$

63.653,72 R$

4.455,28 R$

68.109,00 R$

1.241,69

934/58 ANTONIO C. CHARÃO

352,50

14,10

77,55 R$

1.458,99 R$

74.793,13 R$

5.234,95 R$

80.028,08 R$

1.458,99

982/62 ARMANDO ZIMMER

475,00

19,00

104,50 R$

R$

7.054,19 R$

107.839,25 R$

1.966,01

983/62 RICARDO THOMAS

375,00

15,00

82,50 R$

1.552,11 R$

79.567,15 R$

5.569,10 R$

85.136,25 R$

1.552,11

984/62 ERMILINDO SCHIRMANN

360,00

15,00

99,73 R$

1.876,27 R$

76.384,47 R$

5.346,33 R$

81.730,80 R$

1.876,27

985/62 MARLENE T. BELITZ

360,00

15,00

105,00 R$

1.975,42 R$

76.384,47 R$

5.346,33 R$

81.730,80 R$

1.975,42

Totais

163,10

ASSINADO DIGITALMENTE
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Trecho entre a Rua Visconde de Mauá e a Rua João Busato
Obra:RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Comprimento

77,09

Largura do passeio

10,00

Área Pavimentada

772,54

Custo m² de Pavimentação R$
Orçamento total
Fator de Absorção

R$

Contribuinte

95,89

Edital: 30/2020

Custo m² Pago Pelo Contruinte

R$

27,23

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pré

R$

198,89

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pós

R$

210,82

74.081,58

25,00%

Custo Total do Contribuinte R$

Inscri
ção

Tipo: Asfalto

18.520,40

Testad
a
Área
Ár.
individ Individu
Terreno
ual
al

Profundidade máxima em m para valoração do lote: 25m
Rateio
individual
(M²/R$)

Valor antes da
obra

FIV

Valor da
contribuição de
Valor após obra
melhoria

652/39 LAIR ANTONIO MORO

394,05

30,69

153,45 R$

4.178,12 R$

78.372,24 R$

4.701,39 R$

83.073,62 R$

4.178,12

651/39 INÁCIO KLAUCK

498,75

30,69

153,45 R$

4.178,12 R$

99.195,92 R$

5.950,56 R$

105.146,48 R$

4.178,12

2111/1 KELI FERNANDA MEOTTI

459,73

21,46

107,30 R$

2.921,55 R$

91.435,27 R$

5.485,01 R$

96.920,28 R$

2.921,55

2112/1 KELI FERNANDA MEOTTI

366,51

15,00

75,00 R$

2.042,09 R$

72.894,83 R$

4.372,81 R$

77.267,64 R$

2.042,09

2113/1 JUCEMAR VOLNEI DOS SAN

366,51

15,00

75,00 R$

2.042,09 R$

72.894,83 R$

4.372,81 R$

77.267,64 R$

2.042,09

2114/1 IVANIR ROSA POLI GOMES

363,58

15,00

75,00 R$

2.042,09 R$

72.312,09 R$

4.337,85 R$

76.649,94 R$

2.042,09

2115/1 ODIR WERLANG

366,51

41,00 R$

1.116,34 R$

72.894,83 R$

4.372,81 R$

77.267,64 R$

1.116,34

Totais

8,20
136,04

680,20 R$ 18.520,40

Trecho entre a Rua Odilo Antônio Link e a Avenida Salgado Filho
Obra: RUA LEOBERTO LEAL
Comprimento

212,41

Largura do passeio

14,12

Área Pavimentada

Orçamento total

Edital: 35/2020

2.979,15

Custo m² de Pavimentação R$

Fator de Absorção

Tipo: Asfalto

41,01

Custo m² Pago Pelo Contruinte

R$

21,41

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pré

R$

187,16

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pós

R$

200,26

R$ 228.743,36
25,00%

Custo Total do Contribuinte R$

57.185,84

Profundidade máxima em m para valoração do lote: 25m

Inscri
ção

Contribuinte

Testad
a
Área
Ár.
individ Individu
Terreno
ual
al

Rateio
individual
(M²/R$)

Valor antes da
obra

FIV

Valor da
contribuição de
Valor após obra
melhoria

1977 MARIA ISABEL JUNGES

161,00

14,00

98,84 R$

2.115,92 R$

30.133,20 R$

2.108,66 R$

32.241,86 R$

2.108,66

2417 ESTAFANO WUIGK

287,50

12,50

88,25 R$

1.889,22 R$

53.809,28 R$

3.765,47 R$

57.574,75 R$

1.889,22

1837 LOVANI ALSIRA ANDRIOLI

504,00

12,00

84,72 R$

1.813,65 R$

94.330,01 R$

6.601,03 R$

100.931,04 R$

1.813,65

1839 VALDELEI JOSÉ CARNIEL

340,00

17,00

120,02 R$

2.569,33 R$

63.635,32 R$

4.453,08 R$

68.088,40 R$

2.569,33

1840 DANILO CARNIEL

332,00

14,00

98,84 R$

2.115,92 R$

62.138,02 R$

4.348,30 R$

66.486,32 R$

2.115,92

1841 ISIDERIO LIBERO

600,00

24,00

169,44 R$

3.627,30

R$ 112.297,63

R$

7.858,37 R$

120.156,00 R$

3.627,30

3335 DURVAL CESCON

575,00

23,00

162,38 R$

3.476,16

R$ 107.618,56

R$

7.530,94 R$

115.149,50 R$

3.476,16

1804 DURVAL CESCON

625,00

25,00

176,50 R$

3.778,43

R$ 116.976,70

R$

8.185,80 R$

125.162,50 R$

3.778,43

1791 SCHOLL IND. DE MOVEIS LT 1200,00

48,00

338,88 R$

7.254,59

R$ 224.595,26

R$ 15.716,74

R$

240.312,00 R$

7.254,59

1785 HENRIQUE ROCKENBACH

425,00

17,00

120,02 R$

2.569,33 R$

5.566,35 R$

85.110,50 R$

2.569,33

3785 MARCIA SCHOLL E OUTROS

775,00

31,00

218,86 R$

4.685,26

R$

155.201,50 R$

4.685,26

1786 INÊS DILL

500,00

20,00

141,20 R$

3.022,75 R$

93.581,36 R$

6.548,64 R$

100.130,00 R$

3.022,75

1787 DANIEL ANDRÉ POTRICH

392,97

27,87

196,76 R$

4.212,20 R$

73.549,33 R$

5.146,84 R$

78.696,17 R$

4.212,20

1846 ROSANE LUNKES ZANARDI

337,29

17,00

120,02 R$

2.569,33 R$

63.128,11 R$

4.417,58 R$

67.545,70 R$

2.569,33

1850 OLIRIA ANA MULLER DAHM

300,00

15,00

105,90 R$

2.267,06 R$

56.148,82 R$

3.929,18 R$

60.078,00 R$

2.267,06

ASSINADO DIGITALMENTE
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1851 PEDRO MARCOS ZIMMER E

500,00

20,00

141,20 R$

3.022,75 R$

93.581,36 R$

6.548,64 R$

100.130,00 R$

3.022,75

1852 IVETE FONTANA BIAZOLLI

510,00

17,00

120,02 R$

2.569,33 R$

95.452,99 R$

6.679,61 R$

102.132,60 R$

2.569,33

1859 MAICON ENGELMANN

600,00

24,00

169,44 R$

3.627,30 R$

112.297,63 R$

7.858,37 R$

120.156,00 R$

3.627,30

Totais

378,37 2671,29 R$

57.185,84

Trecho entre a Rua das Hortências e à estaca 1 + 7,986
Obra:RUA MARANHÃO antiga Norberto Sefrin
Comprimento

27,97

Largura do passeio

13,93

Área Pavimentada

389,54

Custo m² de Pavimentação R$
Orçamento total
Fator de Absorção

R$

Tipo: Asfalto

73,41

Custo m² Pago Pelo Contruinte

R$

18,64

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pré

R$

191,18

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pós

R$

202,65

28.597,22

25,00%

Custo Total do Contribuinte R$

Edital: 29/2020

7.149,31

Profundidade máxima em m para valoração do lote: 25m

Inscri
ção

Contribuinte

Testad
a
Área
Ár.
individ Individu
Terreno
ual
al

350/46 MARCIANO C. BARATO

360,70

27,00

743/45 MUN. SÃO JOSÉ DO CEDRO

257,00

745/45 FERNANDO E.TIESCA

433,48

Totais

Rateio
individual
(M²/R$)

Valor antes da
obra

FIV

Valor da
contribuição de
Valor após obra
melhoria

188,06 R$

3.505,83 R$

68.959,58 R$

4.136,27 R$

73.095,86 R$

3.505,83

10,28

71,60 R$

1.334,81 R$

49.133,94 R$

2.947,11 R$

52.081,05 R$

1.334,81

17,78

123,84 R$

2.308,66 R$

82.873,86 R$

4.970,86 R$

87.844,72 R$

2.308,66

55,06

383,49 R$

7.149,31

Trecho entre a Rua Hermínio Conte e a Rua Paraná
Obra: RUA LUIZ BIZOTTO
Comprimento

143,48

Largura do passeio

9,95

Área Pavimentada

Fator de Absorção

Contribuinte

41,01

Custo m² Pago Pelo Contruinte

R$

19,68

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pré

R$

231,90

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pós

R$

243,50

R$ 104.381,87
25,00%

Custo Total do Contribuinte R$

Inscri
ção

Edital: 34/2020

1.429,29

Custo m² de Pavimentação R$
Orçamento total

Tipo: Asfalto

26.095,47

Testad
a
Área
Ár.
individ Individu
Terreno
ual
al

Profundidade máxima em m para valoração do lote: 25m
Rateio
individual
(M²/R$)

Valor antes da
obra

FIV

Valor da
contribuição de
Valor após obra
melhoria

473 LORI Mª L. REIMANN

487,39

23,50

116,91 R$

2.300,67 R$

113.027,98 R$

5.651,48 R$

118.679,47 R$

2.300,67

475 ESP. ILDA DO AMARAL

456,83

22,00

109,45 R$

2.153,82 R$

105.940,98 R$

5.297,13 R$

111.238,11 R$

2.153,82

476 ALCIRIO WENDT

457,38

22,00

109,45 R$

2.153,82 R$

106.068,52 R$

5.303,51 R$

111.372,03 R$

2.153,82

477 NERCI JOSÉ LUNKES

550,00

22,00

109,45 R$

2.153,82 R$

127.547,53 R$

6.377,47 R$

133.925,00 R$

2.153,82

478 LAURA KLAUCH LEBENS

458,48

22,00

109,45 R$

2.153,82 R$

106.323,62 R$

5.316,26 R$

111.639,88 R$

2.153,82

479 RUDIMAR BRUDER

459,03

22,00

109,45 R$

2.153,82 R$

106.451,17 R$

5.322,64 R$

111.773,81 R$

2.153,82

444 DENISE T. O. BOTH

453,00

30,00

149,25 R$

2.937,03 R$

105.052,78 R$

5.252,72 R$

110.305,50 R$

2.937,03

446 BARBARA L. LEBENS

500,00

20,00

99,50 R$

1.958,02 R$

115.952,30 R$

5.797,70 R$

121.750,00 R$

1.958,02

447 VILSON TOSETTO

500,00

20,00

99,50 R$

1.958,02 R$

115.952,30 R$

5.797,70 R$

121.750,00 R$

1.958,02

448 RENATO SCHNORR

375,00

15,00

74,63 R$

1.468,51 R$

86.964,22 R$

4.348,28 R$

91.312,50 R$

1.468,51

449 GRAZIELE P. SCHNORR

375,00

15,00

74,63 R$

1.468,51 R$

86.964,22 R$

4.348,28 R$

91.312,50 R$

1.468,51

450 OLAVO LUDWIG

505,85

33,05

164,42 R$

3.235,62

117.308,94

5.865,53

123.174,48

3.235,62

266,55 1326,09 R$

26.095,47

Totais
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Trecho entre a Rua Oscar Aloisio Flach e a Rua Alvino Miguel Thomas
Obra: RUA ESTER MARIA SCHOL
Comprimento 108,31
Largura do passeio

Tipo: Asfalto

10,00

Área Pavimentada

1.083,13

Custo m² de Pavimentação R$
Orçamento total
Fator de Absorção

R$

73,66

Contribuinte

8921 LUIZ MARIN
117 MUN. DE SÃO JOSÉ DO CED
121 A SECRETARIA DO ESTADO

Custo m² Pago Pelo Contruinte R$

3,95

79.782,81

5,00%

Custo Total do Contribuinte R$

Inscri
ção

Edital: 12/2020

3.989,14

Testad
a
Área
Ár.
individ Individu
Terreno
ual
al
680,00

34,00

425,00

17,00

2500,00 100,00

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pré

R$

29,41

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pós

R$

30,88

Profundidade máxima em m para valoração do lote: 25m
Rateio
individual
(M²/R$)

170,00 R$

Valor antes da
obra

FIV

671,44 R$

20.000,00 R$

85,00 R$

335,72 R$

500,00 R$

1.974,82 R$

Valor da
contribuição de
Valor após obra
melhoria

998,40 R$

20.998,40 R$

671,44

12.500,00 R$

624,00 R$

13.124,00 R$

335,72

73.529,41 R$

3.670,59 R$

77.200,00 R$

1.974,82

8922 NELSON SCHWAB

425,00

17,00

85,00 R$

335,72 R$

12.500,00 R$

624,00 R$

13.124,00 R$

335,72

8923 NELSON SCHWAB

425,00

17,00

85,00 R$

335,72 R$

12.500,00 R$

624,00 R$

13.124,00 R$

335,72

8924 VILMAR ANTONIO WARTHA

425,00

17,00

85,00 R$

335,72 R$

12.500,00 R$

624,00 R$

13.124,00 R$

335,72

Totais

202,00 1010,00 R$

3.989,14

Trecho entre a Rua Oscar Aloisio Flach e a Rua Alvino Miguel Thomas
Obra: RUA JACO WARTHA
Comprimento 109,68
Largura do passeio

Tipo: Asfalto

Área Pavimentada

1.096,77

Custo m² de Pavimentação R$
Orçamento total
Fator de Absorção

Edital: 14/2020

10,00

R$

73,71

Custo m² Pago Pelo Contruinte R$

5,00%

Custo Total do Contribuinte R$

3,96

80.837,67

4.041,88

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pré

R$

29,41

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pós

R$

30,88

Profundidade máxima em m para valoração do lote: 25m

Inscri
ção

Contribuinte

Testad
a
Área
Ár.
individ Individu
Terreno
ual
al

Rateio
individual
(M²/R$)

Valor antes da
obra

FIV

Valor da
contribuição de
Valor após obra
melhoria

8910 CLODOMIRO DRABACH

425,00

17,00

85,00 R$

336,82 R$

12.500,00 R$

624,00 R$

13.124,00 R$

336,82

8911 CLODOMIRO DRABACH

425,00

17,00

85,00 R$

336,82 R$

12.500,00 R$

624,00 R$

13.124,00 R$

336,82

8912 OLINDA HANSEN

425,00

17,00

85,00 R$

336,82 R$

12.500,00 R$

624,00 R$

13.124,00 R$

336,82

8913 OLINDA HANSEN

425,00

17,00

85,00 R$

336,82 R$

12.500,00 R$

624,00 R$

13.124,00 R$

336,82

8914 OLINDA HANSEN

425,00

17,00

85,00 R$

336,82 R$

12.500,00 R$

624,00 R$

13.124,00 R$

336,82

8915 LEANDRA VALERIA SCHULT

425,00

17,00

85,00 R$

336,82 R$

12.500,00 R$

624,00 R$

13.124,00 R$

336,82

8916 SUZAMARA WARTHA

425,00

17,00

85,00 R$

336,82 R$

12.500,00 R$

624,00 R$

13.124,00 R$

336,82

8917 IMACULADA WARTHA

425,00

17,00

85,00 R$

336,82 R$

12.500,00 R$

624,00 R$

13.124,00 R$

336,82

8918 LUIZANE LAGEMANN

425,00

17,00

85,00 R$

336,82 R$

12.500,00 R$

624,00 R$

13.124,00 R$

336,82

8919 LUIZANE LAGEMANN

425,00

17,00

85,00 R$

336,82 R$

12.500,00 R$

624,00 R$

13.124,00 R$

336,82

8920 MITRA DIOCESANA DE CHA

425,00

17,00

85,00 R$

336,82 R$

12.500,00 R$

624,00 R$

13.124,00 R$

336,82

8920 MITRA DIOCESANA DE CHA

425,00

17,00

85,00 R$

336,82 R$

12.500,00 R$

624,00 R$

13.124,00 R$

336,82

Totais

204,00 1020,00 R$
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Trecho entre a Rua Oscar Aloisio Flach e a Rua Alvino Miguel Thomas
Obra: RUA WUNIBALDO WARTHA
Comprimento 108,88
Largura do passeio

Tipo: Asfalto

10,00

Área Pavimentada

1.087,94

Custo m² de Pavimentação R$
Orçamento total
Fator de Absorção

Edital: 13/2020

R$

73,76

Custo m² Pago Pelo Contruinte R$

3,90

80.243,41

5,00%

Custo Total do Contribuinte R$

4.012,17

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pré

R$

29,41

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pós

R$

30,88

Profundidade máxima em m para valoração do lote: 25m

Inscri
ção

Contribuinte

Testad
a
Área
Ár.
individ Individu
Terreno
ual
al

Rateio
individual
(M²/R$)

Valor antes da
obra

FIV

Valor da
contribuição de
Valor após obra
melhoria

8932 JONAS TADEU WARTHA

425,00

17,00

85,00 R$

331,10 R$

12.499,25 R$

624,75 R$

13.124,00 R$

331,10

8931 SUELEN CRISTINA PROVEN

425,00

17,00

85,00 R$

331,10 R$

12.499,25 R$

624,75 R$

13.124,00 R$

331,10

8930 JANAÍNAMAEVE FLACH

425,00

17,00

85,00 R$

331,10 R$

12.499,25 R$

624,75 R$

13.124,00 R$

331,10

8929 JUREMA WARTHA FETTER

425,00

17,00

85,00 R$

331,10 R$

12.499,25 R$

624,75 R$

13.124,00 R$

331,10

8928 JUREMA WARTHA FETTER

425,00

17,00

85,00 R$

331,10 R$

12.499,25 R$

624,75 R$

13.124,00 R$

331,10

8927 JUREMA WARTHA FETTER

425,00

17,00

85,00 R$

331,10 R$

12.499,25 R$

624,75 R$

13.124,00 R$

331,10

8926 IVO JOSÉ BERWANGER

425,00

17,00

85,00 R$

331,10 R$

12.499,25 R$

624,75 R$

13.124,00 R$

331,10

8925 RENATO RUGERI

425,00

17,00

85,00 R$

331,10 R$

12.499,25 R$

624,75 R$

13.124,00 R$

331,10

45 AO MUN. SÃO JOSÉ DO CEDRO 1750,00

70,00

350,00 R$

1.363,36 R$

R$

2.648,81

Totais

5150,00 206,00 1030,00 R$

51.467,50

4.012,17

Trecho entre a estaca 00 e a Rua Mauricio Cardoso
Obra: RUA GOIÁS
Comprimento 179,46
Largura do passeio

Tipo: Asfalto

10,00

Área Pavimentada

1.794,60

Custo m² de Pavimentação R$
Orçamento total
Fator de Absorção

Edital: 15/2020

73,17

Custo m² Pago Pelo Contruinte R$

4,09

R$ 131.305,40
5,00%

Custo Total do Contribuinte R$

6.565,27

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pré

R$

25,00

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pós

R$

26,25

Profundidade máxima em m para valoração do lote: 25m

Inscri
ção

Contribuinte

8935 GRACIELI BRAGAGNOLO

Testad
a
Área
Ár.
individ Individu
Terreno
ual
al

Rateio
individual
(M²/R$)

Valor antes da
obra

FIV

Valor da
contribuição de
Valor após obra
melhoria

1000,00

40,00

200,00 R$

817,72 R$

25.000,00 R$

1.250,00 R$

26.250,00 R$

817,72

8934 ALMIR DALSOLLER

500,00

20,00

100,00 R$

408,86 R$

12.500,00 R$

625,00 R$

13.125,00 R$

408,86

8933 ANISIO SCHNEIDER

800,00

40,00

200,00 R$

817,72 R$

20.000,00 R$

1.000,00 R$

21.000,00 R$

817,72

8937 ZULMIRA BASÉGGIO

400,00

20,00

100,00 R$

408,86 R$

10.000,00 R$

500,00 R$

10.500,00 R$

408,86

8938 ALMIR DALSOLLER

400,00

20,00

100,00 R$

408,86 R$

10.000,00 R$

500,00 R$

10.500,00 R$

408,86

8936 HEDI TEREZINHA WOLFART

400,00

39,15

195,75 R$

800,34 R$

10.000,00 R$

500,00 R$

10.500,00 R$

500,00

8826 ADEMAR WOLFART

500,00

20,00

100,00 R$

408,86 R$

12.500,00 R$

625,00 R$

13.125,00 R$

408,86

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ D

1525,00

61,00

305,00 R$

1.247,02 R$

38.125,00 R$

1.906,25 R$

40.031,25 R$

1.247,02

E.E.B. OSNII.MED. REGIS

1525,00

61,00

305,00 R$

1.247,02 R$

38.125,00 R$

1.906,25 R$

40.031,25 R$

1.247,02

Totais

321,15 1605,75 R$
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Trecho entre a Rua Tracutinga até a ponte - à estaca 0
Obra: RUA ALFONSO THEOBALDO SCHNEIDER
Comprimento 124,35
Largura do passeio

Tipo: Asfalto

Edital: 16/2020

8,00

Área Pavimentada 994,84
Custo m² de Pavimentação R$
Orçamento total
Fator de Absorção

R$

5,37

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pré

R$

7,27

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pós

R$

8,22

94,88

R$

Custo m² Pago Pelo Contruinte

94.388,95

5,00%

Custo Total do Contribuinte R$

4.719,45

Profundidade máxima em m para valoração do lote: 25m

Inscri
ção

Contribuinte

8498 ELOIR SCHNEIDER

Testad
a
Área
individ Individu
Ár.
ual
al
Terreno
2800,00 112,00

Rateio
individual
(M²/R$)

Valor antes da
obra

FIV

Valor da
contribuição de
melhoria
Valor após obra

448,00 R$

2.404,60 R$

20.356,00 R$

2.660,00 R$

23.016,00 R$

2.404,60

8908 DIRCEMA E DILSO DESSAN

625,00

25,00

100,00 R$

536,74 R$

4.543,75 R$

593,75 R$

5.137,50 R$

536,74

8909 DIRCEMA E DILSO DESSAN

2070,50

82,82

331,28 R$

1.778,11 R$

15.052,54 R$

1.966,98 R$

17.019,51 R$

1.778,11

219,82

879,28 R$

4.719,45

Totais

Trecho entre a Rua Projetada e à estaca 11+7,17m
Obra: RUA TRACUTINGA
Comprimento 217,17
Largura do passeio
Área Pavimentada

Fator de Absorção

Edital: 17/2020

2.236,85

Custo m² de Pavimentação R$
Orçamento total

Tipo: Asfalto

10,3
R$

4,88

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pré

R$

29,18

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pós

R$

31,22

94,88

Custo m² Pago Pelo Contruinte

R$ 212.229,30
5,00%

Custo Total do Contribuinte R$

10.611,46

Profundidade máxima em m para valoração do lote: 25m
Inscri
ção

Contribuinte

8898 VANDERLEI DI DOMENICO

Testad
Área
Ár.
a
Individu
Terreno individ
al
ual

Rateio
individual
(M²/R$)

Valor antes da
obra

FIV

Valor da
Valor após obra contribuição de
melhoria

675,00

27,00

139,05 R$

678,61 R$

19.696,50 R$

1.377,00 R$

21.073,50 R$

678,61

1250,00

50,00

257,50 R$

1.256,69 R$

36.475,00 R$

2.550,00 R$

39.025,00 R$

1.256,69

8900 ALEXANDRE BANFI

500,00

20,00

103,00 R$

502,67 R$

14.590,00 R$

1.020,00 R$

15.610,00 R$

502,67

8901 LAUDELINO ANDRIOLI

500,00

20,00

103,00 R$

502,67 R$

14.590,00 R$

1.020,00 R$

15.610,00 R$

502,67

8902 LAUDELINO ANDRIOLI

500,00

20,00

103,00 R$

502,67 R$

14.590,00 R$

1.020,00 R$

15.610,00 R$

502,67

8903 ALFREDO GUILHERME BRA

500,00

20,00

103,00 R$

502,67 R$

14.590,00 R$

1.020,00 R$

15.610,00 R$

502,67

8904 VALDIR SCHNEIDER E ELOI

825,00

33,00

169,95 R$

829,41 R$

24.073,50 R$

1.683,00 R$

25.756,50 R$

829,41

8899 CRISTIANO BRUN

8905 ADAIR SCHNEIDER
8908 DIRCEMA E DILSO DESSAN
94 E 9 SEC. ED. DO ESTADO
8906 CLAUDIR BRUN
8907 CLEITO BRUN
Totais

482,50

19,30

99,40 R$

485,08 R$

14.079,35 R$

984,30 R$

15.063,65 R$

485,08

1350,00

54,00

278,10 R$

1.357,22 R$

39.393,00 R$

2.754,00 R$

42.147,00 R$

1.357,22

1500,00

60,00

309,00 R$

1.508,02 R$

43.770,00 R$

3.060,00 R$

46.830,00 R$

1.508,02

1722,50

68,90

354,84 R$

1.731,71 R$

50.262,55 R$

3.513,90 R$

53.776,45 R$

1.731,71

750,00

30,00

154,50 R$

754,01 R$

21.885,00 R$

1.530,00 R$

23.415,00 R$

754,01

422,20 2174,33 R$ 10.611,46
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Trecho entre a Rua Castro Alves e a Rua das Cabreúvas
Obra: Rua Santos Dumont
Comprimento

57,50

Largura do passeio

2,90

Área Pavimentada

145,28

Custo m² de Pavimentação R$
Orçamento total
Fator de Absorção

R$

Contribuinte

Edital: 33/2020

103,47

Custo m² Pago Pelo Contruinte

R$

5,75

15.031,83

5,00%

Custo Total do Contribuinte R$

Inscri
ção

Tipo: Passeio
2,50

751,59

Testad
a
Área
individ Individu
Ár.
ual
al
Terreno

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pré

R$

134,61

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pós

R$

137,30

Rateio
individual
(M²/R$)

Valor antes da
obra

FIV

Valor da
contribuição de
melhoria
Valor após obra

3070 QMUNICÍPIO DE SJC

269,91

27,00

78,30 R$

449,92 R$

36.331,94 R$

726,70 R$

37.058,64 R$

449,92

5948 QJEAN G. BRIXNER

300,00

12,00

30,00 R$

172,38 R$

40.382,29 R$

807,71 R$

41.190,00 R$

172,38

5949 QPEDRO DA ROSA

321,57

9,00

22,50 R$

129,29 R$

43.285,77 R$

865,79 R$

44.151,56 R$

129,29

891,48

48,00

130,80 R$

Totais

751,59

Trecho entre a Rua Santos Dumont e a Avenida Santo Antônio
Obra: Rua das Cabriúvas
Comprimento

70,00

Largura do passeio

2,00

Área Pavimentada

254,46

Custo m² de Pavimentação R$
Orçamento total
Fator de Absorção

Tipo: Passeio

R$

3,93

Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pré

R$

137,76

1.316,42
Valor m² de Terreno Por Face de Quadra Pós
Testad
a
Área
Rateio
individual
Ár.
individ Individu
Valor antes da
al
(M²/R$)
obra
ual
Terreno
FIV

R$

140,51

R$

103,47

Edital: 34/2020

Custo m² Pago Pelo Contruinte

26.328,47

5,00%

Custo Total do Contribuinte R$

Inscri
ção

Contribuinte

Valor da
contribuição de
melhoria
Valor após obra

5949 QPEDRO DA ROSA

321,57

27,28

54,56 R$

214,37 R$

44.297,96 R$

885,84 R$

45.183,80 R$

214,37

5950 QIVONETE BANFI

260,00

10,40

20,80 R$

81,73 R$

35.816,37 R$

716,23 R$

36.532,60 R$

81,73

5951 QLURDES ALVES DA SILVA

260,00

10,40

20,80 R$

81,73 R$

35.816,37 R$

716,23 R$

36.532,60 R$

81,73

5952 QELISANDRA WOLFART

260,00

10,40

20,80 R$

81,73 R$

35.816,37 R$

716,23 R$

36.532,60 R$

81,73

6076 QARAI HOFSTAETTER

260,00

10,40

20,80 R$

81,73 R$

35.816,37 R$

716,23 R$

36.532,60 R$

81,73

5953 QJUAREZ MIERES E OUTROS

260,00

10,40

20,80 R$

81,73 R$

35.816,37 R$

716,23 R$

36.532,60 R$

81,73

5962 QELENIR ALVARES

260,00

10,40

26,10 R$

102,55 R$

35.816,37 R$

716,23 R$

36.532,60 R$

102,55

5946 QSIDINEI SCHEIN

260,00

10,40

20,80 R$

81,73 R$

35.816,37 R$

716,23 R$

36.532,60 R$

81,73

5979 QGILBERTO MARTINELLI

260,00

10,40

20,80 R$

81,73 R$

35.816,37 R$

716,23 R$

36.532,60 R$

81,73

5963 QTERESINHA A. FREIDER MA

260,00

10,40

20,80 R$

81,73 R$

35.816,37 R$

716,23 R$

36.532,60 R$

81,73

5964 QJOÃO DA S. CAVALHEIRO

321,57

27,28

54,56 R$

214,37 R$

44.297,96 R$

885,84 R$

45.183,80 R$

214,37

5960 QVALDOMIRO P. PEREIRA

501,30

16,71

33,42 R$

131,31 R$

69.056,72 R$

1.380,94 R$

70.437,66 R$

131,31

3484,44 164,87

335,04 R$

Totais

1.316,42

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE
SANTA CATARINA, 10 de setembro de 2021.

JOÃO LUIZ DE ANDRADE
Prefeito de São José do Cedro/SC.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

EDITAL Nº 276/2021/ADEHASC

Página 2214

Publicação Nº 3358352

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 276/2021
A Associação para o Desenvolvimento Habitacional Sustentável de Santa Catarina (ADEHASC), vem através deste edital notificar a todos os
moradores, ocupantes internos, lindeiros e confrontantes externos e a quem interessar que a localidade denominada de LOTEAMENTO ADELAIDE, está em fase de regularização fundiária em formato de REURB-S e REURB-E, através da LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA, conforme Artigo
23 da Lei Federal nº 13.465/2017 e Decreto nº 9.310/2018, sendo que este loteamento denominado de Adelaide, localizado no município
de São José do Cedro, onde foi realizado o levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito por profissional
competente, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), afim de emissão de matriculas individualizadas aos detentores
dos lotes no referido loteamento, bem como realização das benfeitorias necessárias para fins de Regularização Fundiária objeto da matricula
nº 13.624, registrada no CRI de São José do Cedro/SC.
Artigo 01. Descrição Sucinta da área: O Loteamento Adelaide, pertence a matricula nº 13.624, de propriedade de Nelson Consoli, registrada
no CRI de São José do Cedro/SC.
Artigo 01.2 Com área total a regularizar de 9.052,39 m², sendo essa uma área com uma concentração de 17 lotes, e com uma população
de aproximadamente 50 pessoas. O loteamento é atendido pelas Rua Jorge Lacerda, Rua Servidão de Passagem "A", e Rua Servidão de
Passagem "B", que passarão ao Domínio Público Municipal, conforme art. 53, parágrafo único.
Art. 53. Com o registro da CRF, serão incorporados automaticamente ao patrimônio público as vias públicas, as áreas destinadas ao uso
comum do povo, os prédios públicos e os equipamentos urbanos, na forma indicada no projeto de regularização fundiária aprovado.
Parágrafo único. A requerimento do Município, o oficial de registro de imóveis abrirá matrícula para as áreas que tenham ingressado no
domínio público.
Segue quadros de área:
RESUMO ÁREA DAS RUAS
RUA

ÁREA m²

Rua Servidão de Passagem "A"

187,16

Rua Servidão de Passagem "B"

175,36

Rua Jorge Lacerda

829,32

Área Total de Ruas

1.191,84

RESUMO FINAL DO LOTEAMENTO
ÁREA TOTAL DOS LOTES
ÁREA TOTAL DAS RUAS
ÁREA TOTAL LOTEADA

7.860,55 m²
1.191,84 m²
9.052,39 m²

RESUMO FINAL ÁREA DA MATRICULA X ÁREA MEDIDA
ÁREA DA MATRICULA
ÁREA TOTAL LOTEADA/MEDIDA
DIFERENÇA (DECRÉSCIMO)

9.877,06 m²
9.052,39 m²
824,67 m²

RESUMO AREAS DAS QUADRAS/LOTES
ÁREA DAS QUADRAS

ÁREA m²

QUADRA 01

4.060,58

QUADRA 02

3.799,97

ÁREA TOTAL DOS LOTES

7.860,55

Artigo 02. Dos equipamentos urbanos comunitários presentes na referida área: A área de intervenção é atendida pelos seguintes equipamentos comunitários presentes e constituídos na área tais quais:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arruamento envolvendo a maior parte da área da intervenção;
Energia Elétrica;
Água potável;
Coleta seletiva de resíduos sólidos através da prefeitura municipal;
Telefonia fixa;
Sinal de telefonia móvel;
Transporte escolar fornecido pelo município;
Atendimento de 100 % das agentes comunitária de Saúde;

Artigo 03: Os confinantes internos serão notificados por ato próprio denominado de Notificação e Declaração de Reconhecimento de Divisa
e Reconhecimento e Aceitação de Divisa de lote salvo os ocupantes que por motivos desconhecidos não foram encontrados no qual será
alvo deste edital sendo que a ausência de manifestação dos confrontantes será tido como aceite conforme artigo 13, §1º do Decreto nº
9.310/2018 e Artigo 20, §1o da Lei nº 13.465/2017.
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Artigo 03.1: Os confinantes externos terão 30 dias para a manifestação conforme artigo 13, §1º do Decreto nº 9.310/2018 e Artigo 20, §1o
da Lei Federal nº 13.465/2017.
Matricula
Matricula
Matricula
Matricula
Matricula
Matricula
Matricula

nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº

11.520, de propriedade de Maria Berté;
3.607, de propriedade de Vania M. Zimmer;
3.608, de propriedade de Arcido Lazzaroto;
5.235, de propriedade de Thiago Verona;
6.446, de propriedade de Inês Dill;
4.480, de propriedade de Leonido Kasper;
13.625, de propriedade de Nelson Finck;

Artigo 03.1.1: Titular de domínio terão 30 dias para a manifestação conforme artigo 13, §1º do Decreto nº 9.310/2018 e Artigo 20, §1o da
Lei Federal nº 13.465/2017.
Matricula nº 13.624, de propriedade de Nelson Consoli;
Artigo 04: As impugnações cabíveis ou contrárias ou adversas ao objeto deste ato deverão ser apresentadas no prazo de (30) Trinta dias, a
contar da data da última publicação, do presente edital, em jornal da região, ou por meio eletrônico no DOM (Diário Oficial Municipal) sendo
que as impugnações poderão ser protocoladas no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de São José do Cedro, endereçada ao Prefeito
Municipal e a comissão Municipal de Regularização Fundiária, com as devidas justificativas plausíveis que serão analisadas pelos setores
responsáveis, bem como pela comissão municipal de Regularização Fundiária, ficando a critério da Comissão Municipal, acatar ou não as
devidas impugnações de acordo com as suas razões conforme Artigo 20 da Lei 13.465/2017.
Artigo 05: Não havendo manifestação em contrário no período de 30 dias considerar-se-á como aceite os elementos dos anexos e teor desse
edital inclusive pelos lindeiros internos e confrontantes externos ao loteamento conforme prevê Lei Federal nº 13.465/2017, artigos 20,
§1o, e transcorrido o prazo legal para manifestações, será efetivado o ato, na forma do artigo 31, §5º e §6º da Lei Federal nº 13.465/2017.
São Miguel do Oeste/SC, 20 de outubro de 2021.
Associação Para o Desenvolvimento Habitacional
Sustentável de Santa Catarina – ADEHASC
Presidente: DJALMA MORELL
ANEXO I - DELIMITAÇÃO POLIGONAL
ANEXO II - MAPA DO LOTEAMENTO APÓS LEVANTAMENTO

EXTRATO LICITAÇÃO 109
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº109/2021
REGISTRO DE PREÇO

Publicação Nº 3358469
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6682369654A410C7B6A34A0FEA89C30F549B4716

O Município de São José do Cedro, usando de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, demais alterações vigentes, Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal nº 5.253/2013, promove o Processo Licitatório nº109/2021, Edital de Pregão Nº109/2021,
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS PARA
UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SETORES INTERESSADOS. O recebimento, abertura e julgamento fica marcado para às 09:00 horas do dia 04/11/2021, no Setor de Compras, Contratos e Licitações da Prefeitura Municipal, sita na Rua Jorge Lacerda 1049, São José do Cedro – SC, Edital e anexos disponível no www.prefcedro.sc.gov.br, maiores
informações pelo e-mail compras@prefcedro.sc.gov.br, ou telefone: 0xx49-36436300, no Depto de Compras, no horário de expediente, site
da Prefeitura de São José do Cedro – SC. João Luiz de Andrade – Prefeito Municipal.
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São Lourenço do Oeste
Prefeitura
DECRETO Nº 7.295, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358304

DECRETO Nº 7.295, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Abre crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação, no orçamento programa de 2021, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere
a Lei Orgânica do Município, autorização contida na Lei Municipal nº 2.563, de 1º de outubro de 2020, e de acordo com o artigo 43, § 1º,
inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no corrente exercício, crédito adicional suplementar, proveniente do excesso de arrecadação, no orçamento vigente, no
valor de até R$ 32,71 (trinta e dois reais e setenta e um centavo) na seguinte dotação orçamentária:
13.00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
13.01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.4506.2.047 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0052
20

Aplicação Direta

R$ 32,71

Art. 2º Para atendimento da suplementação de que trata o art. 1º, decorrerá a utilização do excesso de arrecadação, em conformidade
com o que estabelece a Lei Municipal nº 2.563, de 1º de outubro de 2020 e o artigo 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste - SC, 20 de outubro de 2021.
AGUSTINHO ASSIS MENEGATTI
Prefeito Municipal em exercício

DECRETO Nº 7.296, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358307

DECRETO Nº 7.296, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Abre crédito adicional suplementar, por superávit financeiro, no orçamento programa de 2021, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a
Lei Orgânica do Município, autorização contida na Lei Municipal nº 2.563, de 1º de outubro de 2020, e de acordo com o art. 43, § 1º, inciso
I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no corrente exercício, crédito adicional suplementar, por superávit financeiro, no orçamento vigente, criando-se a modalidade de aplicação e adicionando-se pelo crédito suplementar o valor de até R$ 920,51(novecentos e vinte reais e cinquenta e um reais),
na seguinte dotação orçamentária:
13.00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
13.01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.4506.2.047 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0052
20

Aplicação Direta

R$ 920,51

Art. 2º Para atendimento da suplementação de que trata o art. 1º, decorrerá a utilização do superávit financeiro, em conformidade com o
que estabelece a Lei Municipal nº 2.563, de 1º de outubro de 2020 e o art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de
1964.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste - SC, 20 de outubro de 2021.
AGUSTINHO ASSIS MENEGATTI
Prefeito Municipal em exercício
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Publicação Nº 3359103

DECRETO Nº 7.297, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Altera o Decreto nº 6.330, de 07 de agosto de 2019, que designa a Comissão Central Organizadora da 6ª Efaislo, da 6ª FEAL, e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe
confere o art. 55, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal;
DECRETA:
Art. 1º O artigo 1º do Decreto nº 6.330, de 07 de agosto de 2019, que “designa a Comissão Central Organizadora da 6ª Efaislo, da 6ª FEAL
e dá outras providências”, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º Ficam designados os membros a seguir relacionados, para comporem a Comissão Central Organizadora (CCO) da 6ª EFAISLO (Exposição Feira Agropecuária e Industrial de São Lourenço do Oeste), e a 6ª FEAL (Feira de Exposição e Amostra Lourenciana) que deverá
adotar as providências necessárias para promover a realização das novas edições das feiras, no período de 10 a 13 de fevereiro de 2022.
I ............................................................................................................................
.............................................................................................................................
c) Guilherme Maximiliano Reichert Negri, servidor público municipal, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, matrícula nº 3770/01;
d) Jader Gabriel Ioris, servidor público municipal, ocupante do cargo de Presidente do Instituto Cultural de São Lourenço, matrícula nº
58/01.
.................................................................................................................. ”. (NR)
Art. 2º As demais disposições do Decreto nº 6.330, de 07 de agosto de 2019, permanecem inalteradas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste, SC, 20 de outubro de 2021.
AGUSTINHO ASSIS MENEGATTI
Prefeito Municipal em Exercício

EXTRATO DO CONTRATO Nº 012/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021 - ICSL

Publicação Nº 3358542

EXTRATO DO CONTRATO Nº 012/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021 - ICSL.
Origem: Processo Licitatório nº 003/2021, Modalidade Inexigibilidade de Licitação nº 001/2021.
Contratante: Instituto Cultural de São Lourenço do Oeste - SC, CNPJ nº 08.806.043/0001-70.
Contratada: BRILHARTE PRODUÇÕES LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.861.965/0001-18.
Objeto: CONTRATAÇÃO DA “CHARANGA DO PAPAI NOEL”, PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS NO MUNICÍPIO DURANTE
A PROGRAMAÇÃO DO NATAL 2021 ORGANIZADO PELO INSTITUTO CULTURAL DE SÃO LOURENÇO.
Valor: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)
Pagamento: O valor pactuado de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), será pago mediante transferência bancária à Contratada até o quinto
dia útil após a prestação do objeto deste Contrato, com a devida emissão da nota fiscal cujo documento deverá conter todas as especificações.
Recursos orçamentários: As despesas decorrentes do presente Contrato serão custeadas através de recursos próprios do Instituto Cultural
de São Lourenço do Oeste, por conta do orçamento do exercício financeiro de 2021, com a seguinte rubrica orçamentária: D - 2/2021 - 17
.001.13.392.4516.2.031.3.3.90.00.00.00.00.00.00.1000 - Manutenção do Instituto Cultural de São Lourenço - Instituto Cultural de São
Lourenço
Data de Assinatura: 20/10/2021.
Vigência: de 20/10/2021 a 31/12/2021.
Signatários: Jader Gabriel Ioris (Presidente da Autarquia) - pela Contratante e Valdomiro Maciel da Silva - pela Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 255/2021, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359573

EXTRATO DO CONTRATO Nº 255/2021, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 202/2021.
Processo Licitatório nº 097/2021, Dispensa de Licitação para Compras e Serviços nº 010/2021.
Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.
Contratada: AUTO POSTO E. R. LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 08.710.435/0001-31.
Objeto: reequilíbrio econômico-financeiro, ao valor unitário do item 01 “óleo diesel S10”, do Contrato nº 202/2021, de 23/08/2021 (originário
do Processo nº 097/2021, Modalidade Dispensa de Licitação para Compras e Serviços nº 010/2021, cujo objeto consiste na CONTRATAÇÃO
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DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO N. 59052.006417/2021-82, DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E
DEFESA CIVIL DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL), em razão do aumento dos preços dos combustíveis pelos fornecedores
com relação ao do item 01 “óleo diesel S10”, de R$ 4,28 (quatro reais e vinte e oito centavos) para R$ 4,66 (quatro reais e sessenta e seis
centavos) por litro, conforme a decisão expedida pelo Senhor Prefeito Municipal, anexada ao presente termo aditivo.
Pagamento: Os pagamentos serão realizados à Contratada, de acordo com a ordem cronológica do exercício 2021 estabelecida pelo Decreto
nº 6.920, de 27 de novembro de 2020, que poderá ser de no máximo trinta dias, acompanhada da respectiva nota fiscal, cujo documento
deverá conter todas as especificações.
Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução deste Contrato, serão custeadas através da seguinte dotação orçamentaria:
D - 085/2021 - 09.001.05.182.4511.2.061.3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.34.0126 - Transferências de Convênios União/Outros.
Data de Assinatura: 19/10/2021
Vigência: de 19/10/2021 a 02/11/2021.
Signatários: Rafael Caleffi (Prefeito Municipal) - pela Contratante e Marcio Luiz Bassetto - pela Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 257/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358290

EXTRATO DO CONTRATO Nº 257/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 148/2021.
Origem: inciso I, do art. 24, da Lei Federal nº 8.666/1993.
Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.
Contratada: BRUNETTO & BRUNETTO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 23.645.324/0001-82.
Objeto: rescindir amigavelmente, Contrato nº 148/2021, de 22 de junho de 2021 (originário do inciso I, do art. 24, da Lei nº 8.666/93, cujo
objeto consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DAS RUAS 400,
200 E 50 PERTENCENTES AO BAIRRO SANTA CATARINA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE), tendo em vista que durante o
andamento dos trabalhos percebeu-se que dois itens de valor considerável não estavam explicitamente descritos no contrato, sendo eles o
projeto e cálculo estrutural da contenção e o projeto da drenagem.
Data de Assinatura: 20/10/2021.
Signatários: Agustinho Assis Menegatti (Prefeito Municipal em Exercício) - pelo Contratante e Julio Cézar Brunetto, pela Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 258/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359283

EXTRATO DO CONTRATO Nº 258/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2017.
Origem: Processo Licitatório nº 053/2017, Modalidade Dispensa de Licitação para Compras e Serviços nº 003/2017.
Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.
Contratada: PEROMAR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
01.463.402/0001-95.
Objeto: prorrogar a vigência do Contrato nº 069/2017, de 31/03/2017, (originário do Processo Licitatório nº 053/2017, Modalidade Dispensa
de Licitação para Compras e Serviços nº 003/2017, cujo objeto consiste na LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC, LOCALIZADO NA RUA JARBAS MENDES,
Nº 270, SALA 02, NO EDIFÍCIO PEROMAR, BAIRRO BRASÍLIA, EM SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC), até a data de 31/03/2022, em razão da
necessidade de dar continuidade na locação do imóvel para o funcionamento da Secretaria de Assistência Social para o próximo exercício.
Valor: R$ 9.018,78 (nove mil e dezoito reais e setenta e oito centavos).
Recursos Financeiros: As despesas resultantes deste termo aditivo correrão por conta do orçamento municipal vigente neste exercício de
2022.
Data de Assinatura: 20/10/2021.
Vigência: de 31/12/2021 a 31/03/2022.
Signatários: Prefeito Municipal em Exercício, o Sr. Agustinho Assis Menegatti, e Pedro Martini - pela contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 259/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358453

EXTRATO DO CONTRATO Nº 259/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Origem: Processo Licitatório nº 116/2020, Modalidade Inexigibilidade de Licitação nº 006/2021.
Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.
Contratada: S4 - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.047.906/0001-73.
Objeto: REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2021, APÓS A ETAPA FINAL DA 48ª EDIÇÃO DO FLIC (FESTIVAL LOURENCIANO DE INTERPRETAÇÃO DA CANÇÃO), NO CENTRO DE EVENTOS GOVERNADOR LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA DE SÃO LOURENÇO DO
OESTE-SC.
Valor: R$ 84.375,00 (oitenta e quatro mil e trezentos e setenta e cinco reais).
Pagamentos: O valor de R$ 84.375,00 (oitenta e quatro mil e trezentos e setenta e cinco reais), será pago mediante transferência bancária
em conta de titularidade da Contratada após a chegada da produção da dupla no local de realização do show, mediante a devida emissão
da nota fiscal cujo documento deverá conter todas as especificações.
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Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da presente inexigibilidade serão custeadas através de recursos próprios do Município, por
conta do orçamento do exercício financeiro de 2021, com a seguinte rubrica orçamentária:
D - 017/2021 - 06.001.27.813.4503.2003.3.3.90.00.00.00.00.00.01.00.1000 - Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.
Data de Assinatura: 20/10/2021.
Vigência: de 20/10/2021 a 31/12/2021.
Signatários: Agustinho Assis Menegatti (Prefeito Municipal em Exercício) - pela Contratante e Luiz Montoya Samperi - pela Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 260/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358827

EXTRATO DO CONTRATO Nº 260/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2021.
Origem: Processo Licitatório nº 013/2021, Modalidade Inexigibilidade de Licitação nº 001/2021.
Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.
Contratada: EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA, inscrita no CNPJ nº
83.052.191/0004-05.
Objeto: prorrogar a vigência do Contrato nº 018/2021, de 12/02/2021 (originário do Processo Licitatório nº 013/2021, Modalidade Inexigibilidade de Licitação nº 001/2021, cujo objeto consiste na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-FINANCEIRO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
E EXTENSÃO RURAL PELA EPAGRI S.A, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC), até a data de 31/12/2022, em razão da
necessidade de continuidade de prestação dos serviços técnico-financeiros de assistência técnica e extensão rural pela EPAGRI S.A, para o
município de São Lourenço do Oeste, para o próximo exercício.
Valor: R$ 63.492,48 (sessenta e três mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos).
Recursos Financeiros: As despesas resultantes deste termo aditivo correrão por conta do orçamento municipal vigente neste exercício de
2022.
Data de Assinatura: 20/10/2021.
Vigência: de 31/12/2021 a 31/12/2022.
Signatários: Prefeito Municipal, o Sr. Rafael Caleffi, e Roberson Fernando Grassi - pela contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 261/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358879

EXTRATO DO CONTRATO Nº 261/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 430/2019.
Origem: originário do art. 24, inc. II, da Lei Federal nº 8.666/93
Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.
Contratada: CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.299.477/000115.
Objeto: prorrogar a vigência do Contrato nº 430/2019, de 13/12/2021 (originário do art. 24, inc. II, da Lei Federal nº 8.666/93), cujo objeto
consiste na LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, VOLTADO AO CONTROLE GERAL DE NOTAS FISCAIS
DE PRODUTORESA COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE APOIO NAS DIEF’S EMPRESARIAS COM BAIXA AUTOMÁTICA POR LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA.), até a data de 31/12/2022, em razão da necessidade de continuidade de prestação dos serviços, para o município de São
Lourenço do Oeste, para o próximo exercício;
Valor: R$ 5.400,00 (um mil e quatrocentos reais).
Recursos Financeiros: As despesas resultantes deste termo aditivo correrão por conta do orçamento municipal vigente neste exercício de
2022.
Data de Assinatura: 20/10/2022.
Vigência: de 31/12/2021 a 31/12/2022.
Signatários: Prefeito Municipal em Exercício, o Sr. Agustinho Assis Menegatti – pelo contratante, e Silmar Antonio Balbinot, pela contratada.

PORTARIA Nº 1.375, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358433

PORTARIA Nº 1.375, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que
lhe confere o artigo 55, incisos VII e IX, da Lei Orgânica Municipal e com base no seletivo 04/2021,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a pedido a partir de 08 de outubro de 2021, a servidora pública municipal, FERNANDA MELERE ocupante do cargo de
Enfermeiro - ACT matrícula nº 3546/02, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.
Art. 2º As despesas decorrentes desta Portaria, correrão por conta das dotações específicas do Orçamento municipal em execução.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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São Lourenço do Oeste - SC, 20 de outubro de 2021.
AGUSTINHO ASSIS MENEGATTI
Prefeito Municipal em Exercício
Publicado no DOM/SC:
______/________/2021.

PORTARIA Nº 1.376, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358978

PORTARIA Nº 1.376, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe
confere o artigo 55, incisos VII e IX, da Lei Orgânica Municipal e com base no art. 96, da Lei Complementar nº 118, de 23 de Junho de 2010,
RESOLVE:
Art.1° Conceder férias à servidora pública municipal DANIELA TEIXEIRA BRESSAN, matrícula nº 1856/06, ocupante do cargo de Professor
de Educação Física, no período de 09 de novembro a 08 de dezembro de 2021, referente ao período aquisitivo 2020/2021.
Art.2° As despesas decorrentes desta Portaria, correrão por conta das dotações específicas do Orçamento Municipal em execução.
Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste - SC, 20 de outubro de 2021.
AGUSTINHO ASSIS MENEGATTI
Prefeito Municipal em Exercício
Publicado no DOM/SC:
______/________/2021.
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EDITAL 17.4/2021 - CONVOCAÇÃO PROVA OBJETIVA

Publicação Nº 3359701

EDITAL 17.4/2021 - CONVOCAÇÃO PROVA OBJETIVA
O Município de São Lourenço do Oeste, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 55, inciso IX, da Lei Orgânica do
Município, na forma prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e na Lei nº 1.742 de 09 de abril
de 2008, por meio da OMNI CONCURSOS PÚBLICOS LTDA, contratada através do Processo Licitatório nº
086/2021, torna público que integra este edital, a Convocação para a Prova Objetiva do Processo Seletivo nº
17/2021, conforme segue:
I - A Prova Escrita Objetiva será aplicada no dia 24 de outubro de 2021.
a) Os locais de acesso às Provas Objetivas serão abertos às 08h e fechados às 09h no período da manhã e
abertos às 14h e fechados às 15h no período da tarde. Recomenda- se que o candidato compareça ao local
de prova com uma hora de antecedência.
II - A prova terá duração de 3 (três) horas.
a) Os nomes dos candidatos, a função, o local e a sala de realização das provas, constam no Anexo Único.
III - Os candidatos deverão comparecer aos locais das provas com antecedência, munidos de caneta
esferográfica transparente azul ou preta e DOCUMENTO OFICIAL ORIGINAL COM FOTO.
IV - Devido à pandemia do COVID-19 os candidatos deverão fazer o uso de máscaras nas imediações e no
interior do local de realização das provas e a lotação das salas será reduzida. Será fornecido álcool em gel e
aferida a temperatura do candidato na entrada dos locais das provas. Todas as normas e medidas sanitárias
de higiene e precaução ao COVID-19 serão seguidas.
a) Os candidatos poderão permanecer com garrafas transparentes (não pode conter rótulo) de água nos locais
das provas para uso individual.
V - O endereço do local onde serão realizadas as provas objetivas no Município de São Lourenço do OesteSC é: Escola Básica Municipal São Lourenço, Rodovia SC 480, Km 3, Bairro São Francisco, São Lourenço do
Oeste/SC.
VI - Demais disposições acerca da realização da Prova Objetiva constam no item 8 do edital de abertura.
São Lourenço do Oeste, 20 de outubro de 2021.

AGUSTINHO ASSIS MENEGATTI
Prefeito Municipal em Exercício
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE- SC
PROCESSO SELETIVO - 017/2021
ORGANIZAÇÃO: OMNI CONCURSOS PÚBLICOS

DISTRIBUIÇÃO DE CANDIDATOS / LOCAIS DE PROVA

SALA 1

ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL SÃO LOURENÇO - SALA 1
24/10/2021 09:00
INSCRIÇÃO

NOME

NASC.

VAGA

0000166

ADRIANA MARIA FAGANELLO VIDI

02/08/1979

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000168

ADRIANA MARIA FAGANELLO VIDI

02/08/1979

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

0000023

ADRIANE KILIAN DE PAULA

25/07/1996

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000624

ADRIELI DE LAZARI DE OLIVEIRA

03/06/1992

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000625

ADRIELI DE LAZARI DE OLIVEIRA

03/06/1992

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000455

ALEXANDRA GUSATTI BUSNELLO

20/06/1987

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000459

ALEXANDRA GUSATTI BUSNELLO

20/06/1987

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000104

ALICE ALVES DE REZENDE TARSO

28/02/1987

ATP- ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO

0000086

ANA CARLA MENEGUETTI

06/04/1999

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000221

ANA CARLA MENEGUETTI

06/04/1999

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000131

ANA CAROLINA BERTUZZI

28/12/1996

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000133

ANA CAROLINA BERTUZZI

28/12/1996

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000282

ANA CELIA PELISSARO

22/02/1974

ATP- ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO

0000506

ANA LUCIA GIARETTA

30/05/2000

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALNÃO HABILITADO

0000508

ANA LUCIA GIARETTA

30/05/2000

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000050

ANA PAULA DABOIT ZUCHI

10/11/1984

ATP- ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO

0000626

ANA PAULA PREZZI

23/04/1990

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000302

ANALIR RAVARENA DOS SANTOS

24/01/1974

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000304

ANALIR RAVARENA DOS SANTOS

24/01/1974

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

0000330

ANDREIA JOSE MARIA FERREIRA

28/05/1990

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000331

ANDREIA JOSE MARIA FERREIRA

28/05/1990

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

0000125

ANDREIA LIMA SANTOS WINTER

27/08/1979

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000370

ANDREIA LIMA SANTOS WINTER

27/08/1979

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000037

ANGELA MARIA DA SILVA

09/01/1975

ATP- ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO

0000038

ANGELA MARIA DA SILVA

09/01/1975

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

0000003

AOERICA MOSCHEN RODRIGUES

03/07/1983

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000004

AOERICA MOSCHEN RODRIGUES

03/07/1983

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000542

CLAUDETE TERESINHA ALBAN

20/09/1971

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000543

CLAUDETE TERESINHA ALBAN

20/09/1971

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000107

CLEODITE DE FATIMA ANACLETO

23/04/1985

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000344

CLEONICE RIBEIRO DOS SANTOS

21/05/1990

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000600

CLEONICE RIBEIRO DOS SANTOS

21/05/1990

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000174

CRISTIA REGINA MICHELETTO ZIEM

03/11/1975

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000176

CRISTIA REGINA MICHELETTO ZIEM

03/11/1975

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR
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VAGA

0000127

CRISTIANE SCHNEIDER

13/11/1988

ATP- ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO

0000355

DAIANA SANTIN HANAUER

18/08/1994

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000359

DAIANA SANTIN HANAUER

18/08/1994

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000587

DANILU CAMILA FOSSATTI

31/08/1995

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000588

DANILU CAMILA FOSSATTI

31/08/1995

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000391

DIANA MARIA SANTIN

12/06/1985

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000345

DONISETE APARECIDA MOSCHEN KUMER

09/11/1974

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

0000347

DONISETE APARECIDA MOSCHEN KUMER

09/11/1974

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000322

EDNA TURMINA DE OLIVEIRA

13/12/1985

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000323

EDNA TURMINA DE OLIVEIRA

13/12/1985

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000424

EDUARDA APARECIDA BORGES PEGORINI

12/12/1997

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000102

EDUARDA BORTOLI

22/09/1999

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000106

EDUARDA BORTOLI

22/09/1999

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000483

EDUARDO MACIEL FERREIRA

03/02/1989

ATP- ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO

0000217

ELAINE MENEGUS

09/06/1980

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000228

ELAINE MENEGUS

09/06/1980

ATP- ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO

0000088

ELENI SEGALLA

25/09/1992

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000100

ELENI SEGALLA

25/09/1992

ATP- ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO

0000164

ELI TAIS SPINELLO

03/07/1991

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000177

ELI TAIS SPINELLO

03/07/1991

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000017

ELIANE APARECIDA ANTUNES PEREIRA MIGUEL

22/04/1979

ATP- ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO

0000018

ELIANE APARECIDA ANTUNES PEREIRA MIGUEL

22/04/1979

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000630

ELIANE TERRES PORTELA

16/06/1966

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000635

ELIANE TERRES PORTELA

16/06/1966

ATP- ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO

0000638

ELIANE TERRES PORTELA

16/06/1966

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000641

ELIANE TERRES PORTELA

16/06/1966

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000006

ÉLIDE DA SILVA PAZ MILAN

22/10/1983

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000008

ÉLIDE DA SILVA PAZ MILAN

22/10/1983

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000549

ELISANDRA ROSSI DENDENA

16/04/1994

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000550

ELISANDRA ROSSI DENDENA

16/04/1994

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000284

ELISANGELA DE BONA

03/12/1980

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

0000285

ELISANGELA DE BONA

03/12/1980

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000045

ELIZETE BOTTIN CARVALHO

20/10/1982

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000046

ELIZETE BOTTIN CARVALHO

20/10/1982

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000155

ESTELA REGINA KUMER

17/05/1993

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000156

ESTELA REGINA KUMER

17/05/1993

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000041

EVA BENIN

27/11/1975

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000108

EVA BENIN

27/11/1975

ATP- ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO

0000419

EVA MARIA VILBRANTZ CUNICO

16/01/1960

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO
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0000420

EVA MARIA VILBRANTZ CUNICO

16/01/1960

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000348

EZEQUIELE FURLANETTO

14/09/1987

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000153

FERNANDA GAVA

11/03/1986

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000428

FERNANDA GAVA

11/03/1986

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA CORREÇÃO DE FLUXO

0000214

FRANCILEIA CARLIM

30/11/1997

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

Página 3 de 26

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 2225

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE- SC
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ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL SÃO LOURENÇO - SALA 3
24/10/2021 09:00
INSCRIÇÃO

NOME

NASC.

VAGA

0000316

FRANCIELI BISPO RIBEIRO

04/05/1987

ATP- ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO

0000598

FRANCY ELLEN ALLIEVI

08/10/1990

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000026

GENILCE GASPARETTO HERMES

28/01/1989

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000027

GENILCE GASPARETTO HERMES

28/01/1989

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

0000029

GÉSSICA MARIA KASSBURG

30/09/1993

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000030

GÉSSICA MARIA KASSBURG

30/09/1993

ATP- ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO

0000583

GILIANDRA VANIN DE ALMEIDA

01/06/1982

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000584

GILIANDRA VANIN DE ALMEIDA

01/06/1982

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000637

GILVANA LOURENÇO DO OESTE

13/10/1980

ATP- ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO

0000639

GILVANA LOURENÇO DO OESTE

13/10/1980

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA CORREÇÃO DE FLUXO

0000578

GILVANE LUIZA DE NEZ PEREIRA

21/06/1978

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000579

GILVANE LUIZA DE NEZ PEREIRA

21/06/1978

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000157

GISLAINE APARECIDA FLORENCIO DALLEMOLE

21/11/1983

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000204

GISLAINE APARECIDA FLORENCIO DALLEMOLE

21/11/1983

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000271

GRACIELA TEDESCO

21/08/1992

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000634

IDIONE MORETTO BERGAMASCHI

04/12/1976

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000636

IDIONE MORETTO BERGAMASCHI

04/12/1976

ATP- ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO

0000439

ISAURA SIVIERO DIESEL

12/11/1977

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000458

ISAURA SIVIERO DIESEL

12/11/1977

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000491

IVANIA SMANIOTTO COAN

25/12/1990

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000492

IVANIA SMANIOTTO COAN

25/12/1990

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000183

JANAINA TAINARA RIBEIRO

30/11/1997

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

0000489

JANAINA TAINARA RIBEIRO

30/11/1997

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALNÃO HABILITADO

0000334

JANIA RAMOS CASAGRANDE

25/12/1985

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000159

JAQUELINE VILLANI

13/01/1986

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

0000382

JOCELEI LUDWIG SANTIN

11/09/1983

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000565

JOCELEI LUDWIG SANTIN

11/09/1983

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000039

JOCEMIR CLARO DE CARVALHO

05/09/1986

ATP- ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO

0000040

JOCEMIR CLARO DE CARVALHO

05/09/1986

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

0000386

JOSEANE CORRÊA ALVES POERSCH

07/06/1975

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

0000387

JOSEANE CORRÊA ALVES POERSCH

07/06/1975

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO INTÉRPRETE DE LIBRAS

0000363

JOSEANE SCHMITT SILVEIRA

05/05/1998

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000364

JOSEANE SCHMITT SILVEIRA

05/05/1998

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000224

JULIANA FERNANDES DE SOUZA

17/12/1977

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000226

JULIANA FERNANDES DE SOUZA

17/12/1977

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000445

JULIANA VEIGA

12/04/1982

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000449

JULIANA VEIGA

12/04/1982

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000144

JULIANA WERLE GUARDA

21/06/1987

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO
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0000145

JULIANA WERLE GUARDA

21/06/1987

ATP- ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO

0000518

JUVILDE JOSE MARIA FORTUNATO

20/02/1979

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000520

JUVILDE JOSE MARIA FORTUNATO

20/02/1979

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000433

KÁTIA COMIN BEGNINI

30/10/1988

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000434

KÁTIA COMIN BEGNINI

30/10/1988

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

0000268

KEITI GOMES SUZIN

26/02/1985

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000269

KEITI GOMES SUZIN

26/02/1985

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000533

KELI MARIA DO PRADO DE OLIVEIRA

29/11/1986

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000534

KELI MARIA DO PRADO DE OLIVEIRA

29/11/1986

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000474

ROSA BUSIN

15/11/1972

ATP- ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO

0000607

ROSANE TEREZINHA MENDES ZARPELON

08/06/1967

ATP- ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO
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24/10/2021 09:00
INSCRIÇÃO

NOME

NASC.

VAGA

0000114

LÉIAMAR SALETE GÓS

04/02/1995

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000116

LÉIAMAR SALETE GÓS

04/02/1995

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000319

LEILA BATTISTI

16/10/1987

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000532

LETICIA WOLFART FLACH

28/10/1995

ATP- ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO

0000378

LORIANE BELLEBONI

13/07/1980

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000412

LUANA VEDANA

31/07/1996

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000440

LUCIANE DA SILVA

07/11/1989

ATP- ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO

0000216

LUCIANE ROHR

22/03/1989

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000372

LUCIANE ROHR

22/03/1989

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000557

MADALENA DE OLIVEIRA

18/11/1978

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

0000558

MADALENA DE OLIVEIRA

18/11/1978

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000321

MARCIA APARECIDA PINTO

20/10/1977

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000324

MARCIA APARECIDA PINTO

20/10/1977

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000581

MÁRCIA CAMBRUZZI GUERRA

11/07/1972

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

0000582

MÁRCIA CAMBRUZZI GUERRA

11/07/1972

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000595

MARCIA CRISTINA BORGES

18/10/1976

ATP- ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO

0000516

MARCIA ELIZANGELA VAZ

03/04/1989

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000421

MARCIANE MARIA TENUTTI

26/07/1984

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000422

MARCIANE MARIA TENUTTI

26/07/1984

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000560

MARIA APARECIDA PINHEIRO BORGES

04/07/1968

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000562

MARIA APARECIDA PINHEIRO BORGES

04/07/1968

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000403

MARIA APARECIDA ROLDÃO BIAZUS

08/05/1964

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000404

MARIA APARECIDA ROLDÃO BIAZUS

08/05/1964

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000358

MARIA VILMAIR PEREIRA ALMEIDA

02/07/1963

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000012

MARÍLIA ELZA MINOSSO PRESTES

01/07/1989

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000199

MARÍLIA ELZA MINOSSO PRESTES

01/07/1989

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000310

MARINEZ BRISIDA

24/12/1989

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000312

MARINEZ BRISIDA

24/12/1989

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000571

MARLENE DE FÁTIMA AYRES BAUERMANN

16/02/1964

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000396

MATHEUS CAUS

29/03/1997

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000461

MATHEUS CAUS

29/03/1997

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000048

MICHELI BONADIMAN

03/06/1984

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

0000051

MICHELI BONADIMAN

03/06/1984

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000495

MICHELI CRISTINA NODARI

26/05/1991

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000239

MORGANA DANIEL CONTE EPPING

10/07/1988

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000213

NADIESCA APARECIDA GONÇALVES LIMBERGER

11/09/1983

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO INTÉRPRETE DE LIBRAS
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24/10/2021 09:00
INSCRIÇÃO

NOME

NASC.

VAGA

0000136

NAIHÁ DE LIMA BITENCOURT DE MELO

27/07/1985

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000529

PATRÍCIA BORGES DOS SANTOS

16/04/1992

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

0000530

PATRÍCIA BORGES DOS SANTOS

16/04/1992

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000352

PATRICIA MARTINELLO MEZZARI

18/08/1988

ATP- ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO

0000548

PEDRO MARTINS RODRIGUES

26/11/1991

ATP- ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO

0000373

RISOLETE MASIERO

21/09/1982

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000122

ROSA MARIA FONTANA DIAS

07/01/1972

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

0000612

ROSANA APARECIDA DALLEMOLE

25/06/1974

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

0000538

ROSELAINE CHAVES

24/07/1980

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

0000539

ROSELAINE CHAVES

24/07/1980

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000521

ROSI MERI DE FREITAS

18/11/1985

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000124

ROZILEI APARECIDA TRENTO TARSO

24/03/1986

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000128

ROZILEI APARECIDA TRENTO TARSO

24/03/1986

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000231

RUBIA TEZZA

12/03/1981

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000502

RUBIA TEZZA

12/03/1981

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000025

SAIONARA SCHUSTER RIBAS

29/10/1986

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

0000028

SAIONARA SCHUSTER RIBAS

29/10/1986

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000640

SALETE TEREZA HOLDEFER

28/08/1991

ATP- ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO

0000644

SALETE TEREZA HOLDEFER

28/08/1991

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000389

SANDRA APARECIDA DARTORA

19/06/1967

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000342

SANDRA MARIN

04/10/1973

ATP- ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO

0000130

SILVIA LORENZETTI CAVANHOL

24/04/1989

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000132

SILVIA LORENZETTI CAVANHOL

24/04/1989

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

0000599

SOLANGE DA CRUZ

02/07/1981

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000278

SONIA MARA CASAROTTO WINTER

09/01/1982

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000279

SONIA MARA CASAROTTO WINTER

09/01/1982

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000462

SONIA MARIA PEDROSO

11/04/1976

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000463

SONIA MARIA PEDROSO

11/04/1976

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALNÃO HABILITADO

0000113

SUELLEN FERNANDES DE LARA

23/06/1990

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

0000313

SUZANA BOLZAN SCHVANS

29/04/1993

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000069

SUZANE INÊS SCHAEFFER

31/12/1997

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000129

SUZANE INÊS SCHAEFFER

31/12/1997

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000186

TAIANE KEREN VIEIRA DE OLIVEIRA

25/04/1994

ATP- ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO

0000080

TAIS RODRIGUES FORTES BENDER

21/08/1992

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

0000083

TAIS RODRIGUES FORTES BENDER

21/08/1992

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000444

TANIA LAZARIN SPRICIGO

29/10/1968

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000447

TANIA LAZARIN SPRICIGO

29/10/1968

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000566

TATIANE PARIS

14/12/1984

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000567

TATIANE PARIS

14/12/1984

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL
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INSCRIÇÃO

NOME

NASC.

VAGA

0000446

ADRIANA GALVAN DAS NEVES DA SILVA

02/03/1985

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

0000291

ADRIANI APARECIDA SCHMITT BACKES

30/04/1973

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

0000259

AIDE PANDINI BATZNER

25/07/1958

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

0000222

ALYNE DE BRIDA

26/11/1997

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

0000061

AMANDA AGNES BUENO DE LEMES VOTTRI

14/07/2000

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

0000450

ANDRÉIA MORENO DA SILVA FERREIRA

03/12/1973

ATP- ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO

0000470

ARLEI REGINA VIEIRA

30/04/1978

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000648

CRISTIANE PAULA BARBOSA MENEROVICZ

08/08/1978

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

0000507

ELIANE DE LIMA

30/09/1979

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000536

GRAZIELE SILVEIRA CAMPANHA

17/06/1989

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000219

JANDIRA ROSARIA MOREIRA CAUS

14/08/1979

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

0000498

JOZIELI PATRICIA FERMIANO

24/02/1995

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000234

LINDOMAR SIQUEIRA

17/06/1978

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

0000531

MARIA SONIA ZAMPOLLI

17/01/1980

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

0000281

PRISCILA ALMEIDA LIMA

05/09/1984

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000473

SANDRA DUARTE

21/02/1981

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000249

SIDIONI BAGIO ZITKOSKI

08/02/1982

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

0000263

SUZANA AZZOLINI

21/10/1978

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

0000251

TALILA GRACIELI VIEIRA

07/09/1992

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

0000415

TATIANE PAULA KLEIN

17/10/1979

ATP- ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO

0000416

TATIANE PAULA KLEIN

17/10/1979

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000117

VANESA APARECIDA VIEIRA KORT

29/11/1981

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000118

VANESA APARECIDA VIEIRA KORT

29/11/1981

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000336

VANIA ANTUNES CORDEIRO PIASSA

17/11/1989

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000526

VANIA ANTUNES CORDEIRO PIASSA

17/11/1989

ATP- ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO

0000456

VANUSA FRANCIELLI BOELTER MULLER

22/01/1986

PROFESSOR(A) PARA ATUAR COMO PROFESSOR SUBSTITUTO

0000457

VANUSA FRANCIELLI BOELTER MULLER

22/01/1986

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000620

VIVIANE GOLF DOS SANTOS

21/05/1996

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000622

VIVIANE GOLF DOS SANTOS

21/05/1996

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL
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ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL SÃO LOURENÇO - SALA 7
24/10/2021 09:00
INSCRIÇÃO

NOME

NASC.

VAGA

0000573

ANA PAULA CAVANHOL

23/10/1995

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

0000362

ANDRIELI FARIAS

24/04/1999

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

0000147

BRUNA EDUARDA BOHN DE LIMA

31/03/2000

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

0000066

CAMILA TECCHIO ZATTERA

31/07/2002

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

0000146

CAROL INÁCIO

01/12/2000

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

0000043

CLARICE DA ROSA CORDEIRO MACHADO

16/12/1977

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

0000182

DENISE BASSO

26/10/1974

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

0000436

FABIANA DA SILVEIRA KOLLING

25/10/1992

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

0000277

FERNANDA TAVARES

03/04/2001

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

0000011

GABRIELI BASSO

18/01/1999

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

0000191

IVANESSA MARCON

09/09/1989

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

0000074

IVANI MARTINS FRANÇA

05/08/1991

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

0000517

JAQUELINE ECKER KOIAVINSKI

14/04/2001

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

0000035

JOCELEI BARBOSA DA SILVA

01/03/1987

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

0000523

JOCELIA PEGORINI

12/02/1984

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

0000338

JULIANA ANDREIA MENDO

07/03/1985

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

0000564

JULIANE BALDISSERA

13/02/1983

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

0000169

MÁRCIA JACOBSEN MOURA DE BITENCOURT

01/11/1981

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

0000135

MARTA DOS SANTOS

06/03/1988

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

0000303

MAYARA DA SILVA E SILVA

30/11/1999

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

0000057

NOELI ALINE DEROSSI

18/08/2001

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

0000349

SIMONE TURANI PISTORE

25/03/1987

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

0000633

STEFFANIE DOS SANTOS WALKER

15/01/2002

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

0000594

SUSIANE KUSS

08/02/1974

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

0000075

SUZAMARA CRESCENCIO DA LUZ

09/06/1995

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

0000119

SUZETE MARIA CANONICO GUZATTO

09/09/1986

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO
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SALA 8

ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL SÃO LOURENÇO - SALA 8
24/10/2021 09:00
INSCRIÇÃO

NOME

NASC.

VAGA

0000283

ALEXANDRA GABRIELA GONÇALVES

30/12/1998

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000413

ALINE PIVOTTO

27/08/1990

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000394

ANA PAULA MARTARELLO BOSA

22/04/1996

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000139

ANDRÉIA AUGUSTA BONADIMAN

22/06/1991

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000361

ANDRESSA PROVENZI DE CHAVES

13/02/1995

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000426

ANDRESSA TOMAZINI ROSANELI

03/09/1992

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000256

ANGELA MARI SERPA

22/02/1968

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000223

ANGELINA DE SOUZA MAFESSONI

20/10/1979

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000501

BEATRIZ APARECIDA NETTO

12/10/1991

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000490

CARICIA ROVARIS

21/05/1983

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000299

CARLA MARIOTT ECHER

13/09/1992

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000504

CLAUDIA VILANI

08/05/1998

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000078

CLEUSA DO NASCIMENTO

12/01/1982

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000260

CRESTINA BOLZAN LORENZI

29/09/1967

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000329

CRISTINA SIMONE CRUZ MACEDO

29/05/1986

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000482

TAINA DOS SANTOS ROCHA

18/12/1996

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

0000327

TAÍS DA SILVA PRADO LORENZI

21/11/1999

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

0000317

TÂNIA VERDI

06/05/1989

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

0000619

TATIANE MASCARELLO VOITENA

17/07/1985

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

0000561

WELLITÂNIA PEREIRA DE ABREU

06/01/1978

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE- SC
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ORGANIZAÇÃO: OMNI CONCURSOS PÚBLICOS

DISTRIBUIÇÃO DE CANDIDATOS / LOCAIS DE PROVA

SALA 9

ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL SÃO LOURENÇO - SALA 9
24/10/2021 09:00
INSCRIÇÃO

NOME

NASC.

VAGA

0000477

DALVA CRISTINA MACHADO

14/09/1996

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000606

DAYANE MARIA DE CAMARGO

27/05/1984

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000601

DULCINEIA PERBONI CUNICO

26/07/1984

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000047

ÉDINA MARIA DIESEL

30/04/1984

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000235

EDUARDA COSSA CARDOSO

26/12/1997

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000320

ELIGIANI MÔNICA CARDOSO

17/09/1986

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000476

ELIZIANE SIMAO

04/12/1976

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000576

FABIA MAFFIOLETTI

15/10/1995

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000248

GEOVANA SCHMITT SILVEIRA

05/05/1998

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000196

JANETE PRAUSE

30/10/1968

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000240

KATIA PEREIRA PINTO

28/02/1994

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000036

LORECI BRUM

07/06/1989

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000527

LUANA ROGÉRIO DE CARVALHO

20/10/1992

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000167

LUCIMAR JEREMIAS TOSS BAMBERG

28/01/1978

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000425

LUCINÉIA BIAZIN

01/12/1988

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000109

LUCINÉIA BOSCHETTI

10/06/1981

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE- SC
PROCESSO SELETIVO - 017/2021
ORGANIZAÇÃO: OMNI CONCURSOS PÚBLICOS

DISTRIBUIÇÃO DE CANDIDATOS / LOCAIS DE PROVA

SALA 10

ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL SÃO LOURENÇO - SALA 10
24/10/2021 09:00
INSCRIÇÃO

NOME

NASC.

VAGA

0000414

MARCIA RODRIGUES FELICIANO

24/07/1981

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000410

MARCIELI ANA PAULI

02/12/1991

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000591

MARIA HELENA DE OLIVEIRA

19/11/1984

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000452

MARILENE DIAS

01/05/1983

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000171

MARLICE CARNEIRO

29/05/1991

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000052

NADIESKA DOS SANTOS BELLE

10/03/1988

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000014

NILVA CAMPOS LINCK

09/04/1981

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000437

NILZA MENESES DE BARROS GERALDI

09/02/1984

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000044

PÂMELA WAGNER KUHN

11/04/1992

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000093

PATRÍCIA ROSANA DE CAMPOS GRACZCKI

25/07/1991

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000503

RAQUEL DOS SANTOS DE AGUIAR RISSATTI

12/06/1990

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000563

ROSANE PINHEIRO

05/12/1984

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000015

SAMARA DE LARA CASAGRANDE

12/11/1993

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000465

SANDRA GOMES

07/06/1987

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000438

SILVANA FÁTIMA ROVARIS VAZATTA

06/04/1981

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000332

SIMONE MILAN PORN

06/07/1983

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000401

SIRLEI CARVALHO DE ALMEIDA

27/05/1982

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000574

STEFANI CRISTINA TOSETTO

20/12/1998

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE- SC
PROCESSO SELETIVO - 017/2021
ORGANIZAÇÃO: OMNI CONCURSOS PÚBLICOS

DISTRIBUIÇÃO DE CANDIDATOS / LOCAIS DE PROVA

SALA 11

ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL SÃO LOURENÇO - SALA 11
24/10/2021 09:00
INSCRIÇÃO

NOME

NASC.

VAGA

0000454

AOEDICA MOSCHEN NERVIS

01/02/1982

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000077

CARLA DE ANDRADE BARROS

29/05/1975

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000515

CARLA REGINA BATISTI PERES

18/02/1977

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000192

DANGLEI MATTEI

03/08/1988

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000121

JANETE RAQUEL DE OLIVEIRA CRISTANI

28/08/1969

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000103

JOSIANE DALA CORTE

27/10/1986

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000658

MÁIRA KAMILLE BERTÉ SULSBACH

06/02/1995

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000218

SONIA MARTA GIACHINI DOZZIATTI

19/02/1987

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NO REFORÇO ESCOLAR

0000184

TAIS FERNANDA BIANCHETTI

02/10/1998

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000031

TAIZE APARECIDA DUARTE

19/06/1988

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000552

TATIANA MARIA PIONER

25/02/1976

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

0000292

TATIANE MACHADO

13/12/1987

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE- SC
PROCESSO SELETIVO - 017/2021
ORGANIZAÇÃO: OMNI CONCURSOS PÚBLICOS

DISTRIBUIÇÃO DE CANDIDATOS / LOCAIS DE PROVA

SALA 12

ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL SÃO LOURENÇO - SALA 12
24/10/2021 09:00
INSCRIÇÃO

NOME

NASC.

VAGA

0000383

ANDREIA MOSCHEN ANTUNES

25/05/1999

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALNÃO HABILITADO

0000547

CLEONICE GONÇALVES FRITH

16/04/1984

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000212

DAIANI BAESSO

28/01/1994

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000287

ELAINE APARECIDA TEIXEIRA PEREIRA

09/09/1979

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000082

ELIS PAULA BOITO

23/04/1990

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000215

FRANÇOIS TAMARA CZARNOBAI DE MORAIS

05/02/1976

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000442

GENILDE LUCIA MACULAN

04/12/1974

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000407

GRASIELE DOS SANTOS LUNARDI

05/03/1985

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000559

GRAZIELA THAIS SOMARIVA SOARES DA SILVA

03/03/1999

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000509

HELENA CARMELITA NARESSI MARCON

24/07/1970

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000290

IVANIRIA SARTORI BAESSO

05/02/1969

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000618

JANIR ROSA DE LIMA

10/03/1981

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000305

JULIANA VIEDA

05/02/1991

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000056

LETÍCIA RITA MARIOTT

24/04/2000

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000551

LIDIANE GROSS

14/02/1991

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000203

LINDAIR JAKELINE GOMES GUEDES

30/01/1966

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000392

LUANA FORCELLINI

01/08/2000

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALNÃO HABILITADO

0000448

MARCOS ZINI

11/12/1988

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000480

NILSA MARTIGNAGO KOLLING

08/10/1963

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000286

REJANE BRAZZO SANTIN

07/08/1975

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000296

SENI ANTONIA BRUM DALZÓCHIO

07/03/1967

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000354

SILVANA FARIAS

17/08/1988

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO

0000519

ZULEIGA INES SCHMAINSKI

06/06/1985

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHABILITADO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE- SC
PROCESSO SELETIVO - 017/2021
ORGANIZAÇÃO: OMNI CONCURSOS PÚBLICOS

DISTRIBUIÇÃO DE CANDIDATOS / LOCAIS DE PROVA

SALA 1

ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL SÃO LOURENÇO - SALA 1
24/10/2021 15:00
INSCRIÇÃO

NOME

NASC.

VAGA

0000022

ADRIANE KILIAN DE PAULA

25/07/1996

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO FÍSICA- HABILITADO

0000105

ALICE ALVES DE REZENDE TARSO

28/02/1987

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALPORTUGUÊS- HABILITADO

0000059

ALINE DONADEL

02/05/1987

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALARTE - HABILITADO

0000060

ALINE DONADEL

02/05/1987

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO FÍSICA- NÃO HABILITADO

0000478

ALINE MARIA VAZZATTA

04/09/1997

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALPORTUGUÊS- HABILITADO

0000479

ALINE MARIA VAZZATTA

04/09/1997

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALINGLÊS- HABILITADO

0000353

ANA CELIA PELISSARO

22/02/1974

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHISTÓRIA- HABILITADO

0000049

ANA PAULA DABOIT ZUCHI

10/11/1984

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALARTE - HABILITADO

0000408

ANA PAULA DALLA VALLE

04/01/1998

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHISTÓRIA- HABILITADO

0000409

ANA PAULA DALLA VALLE

04/01/1998

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALENSINO RELIGIOSO- NÃO HABILITADO

0000115

ANA PAULA PREZZI

23/04/1990

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALGEOGRAFIA- HABILITADO

0000460

ANDRÉIA BENEDET DALL AGNOL

20/08/1975

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALESPANHOL- HABILITADO

0000464

ANDRÉIA BENEDET DALL AGNOL

20/08/1975

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALPORTUGUÊS- HABILITADO

0000067

ANDRESSA ANA MADRUGA

14/11/2001

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALINGLÊS- NÃO HABILITADO

0000068

ANDRESSA ANA MADRUGA

14/11/2001

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALPORTUGUÊS- NÃO HABILITADO

0000289

ÁQUILA SABRINA DA CONCEIÇÃO

27/03/1990

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALPORTUGUÊS- NÃO HABILITADO

0000484

ÁQUILA SABRINA DA CONCEIÇÃO

27/03/1990

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALARTE -NÃO HABILITADO

0000657

CAMILA AMANDA ROSSONI

29/03/1997

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALINGLÊS- HABILITADO

0000659

CAMILA AMANDA ROSSONI

29/03/1997

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALPORTUGUÊS- HABILITADO

0000126

CRISTIANE SCHNEIDER

13/11/1988

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALMATEMATICA- HABILITADO

0000255

DARLANA APARECIDA ELY XAVIER

28/04/1997

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALINGLÊS- HABILITADO

0000257

DARLANA APARECIDA ELY XAVIER

28/04/1997

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALPORTUGUÊS- HABILITADO

0000096

DIANA MARIA SANTIN

12/06/1985

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO FÍSICA- HABILITADO

0000175

EDUARDA APARECIDA BORGES PEGORINI

12/12/1997

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALARTE - HABILITADO

0000346

EZEQUIELE FURLANETTO

14/09/1987

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO FÍSICA- HABILITADO

0000443

FELIPE DE OLIVEIRA RIBAS

15/10/1993

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALPORTUGUÊS- NÃO HABILITADO

0000451

FELIPE DE OLIVEIRA RIBAS

15/10/1993

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALINGLÊS- NÃO HABILITADO
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ORGANIZAÇÃO: OMNI CONCURSOS PÚBLICOS

DISTRIBUIÇÃO DE CANDIDATOS / LOCAIS DE PROVA
0000013

FRANCILEIA CARLIM

30/11/1997

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO FÍSICA- HABILITADO

0000009

FRANCY ELLEN ALLIEVI

08/10/1990

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHISTÓRIA- HABILITADO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE- SC
PROCESSO SELETIVO - 017/2021
ORGANIZAÇÃO: OMNI CONCURSOS PÚBLICOS

DISTRIBUIÇÃO DE CANDIDATOS / LOCAIS DE PROVA

SALA 2

ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL SÃO LOURENÇO - SALA 2
24/10/2021 15:00
INSCRIÇÃO

NOME

NASC.

VAGA

0000099

CLEODITE DE FATIMA ANACLETO

23/04/1985

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALARTE - HABILITADO

0000270

GRACIELA TEDESCO

21/08/1992

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALARTE - HABILITADO

0000333

JANIA RAMOS CASAGRANDE

25/12/1985

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALARTE - HABILITADO

0000160

JAQUELINE VILLANI

13/01/1986

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALMATEMATICA- HABILITADO

0000070

JIAN PAULO CADORIM

18/09/1993

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALMATEMATICA- HABILITADO

0000071

JIAN PAULO CADORIM

18/09/1993

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALINFORMÁTICA- NÃO HABILITADO

0000380

JOSIANE HEINEN WENTZ

29/07/1981

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALINGLÊS- HABILITADO

0000381

JOSIANE HEINEN WENTZ

29/07/1981

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALPORTUGUÊS- HABILITADO

0000374

KAROLINE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS

08/07/1989

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALINGLÊS- HABILITADO

0000572

KAROLINE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS

08/07/1989

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALPORTUGUÊS- HABILITADO

0000265

LEILA BATTISTELLA

15/11/1993

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALINGLÊS- NÃO HABILITADO

0000266

LEILA BATTISTELLA

15/11/1993

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALPORTUGUÊS- NÃO HABILITADO

0000318

LEILA BATTISTI

16/10/1987

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALARTE - HABILITADO

0000020

LETICIA WOLFART FLACH

28/10/1995

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALMATEMATICA- HABILITADO

0000187

LORENI DE BARROS

23/08/1993

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALENSINO RELIGIOSO- NÃO HABILITADO

0000188

LORENI DE BARROS

23/08/1993

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHISTÓRIA- HABILITADO

0000376

LORIANE BELLEBONI

13/07/1980

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALGEOGRAFIA- HABILITADO

0000411

LUANA VEDANA

31/07/1996

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALCIÊNCIAS - HABILITADO

0000435

LUCIANE DA SILVA

07/11/1989

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO FÍSICA- HABILITADO

0000590

MARCIA CRISTINA BORGES

18/10/1976

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHISTÓRIA- HABILITADO

0000513

MARCIA ELIZANGELA VAZ

03/04/1989

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALCIÊNCIAS - HABILITADO

0000357

MARIA VILMAIR PEREIRA ALMEIDA

02/07/1963

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALPORTUGUÊS- HABILITADO

0000570

MARLENE DE FÁTIMA AYRES BAUERMANN

16/02/1964

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALGEOGRAFIA- HABILITADO

0000148

MATHEUS ANIECEVSKI

26/11/1998

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALINGLÊS- HABILITADO

0000149

MATHEUS ANIECEVSKI

26/11/1998

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALPORTUGUÊS- HABILITADO

0000395

MATHEUS CAUS

29/03/1997

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALPORTUGUÊS- HABILITADO

0000405

MAURO FREITAG

17/07/1995

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHISTÓRIA- HABILITADO
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0000406

MAURO FREITAG

17/07/1995

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO FÍSICA- NÃO HABILITADO

0000494

MICHELI CRISTINA NODARI

26/05/1991

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO FÍSICA- HABILITADO

0000238

MORGANA DANIEL CONTE EPPING

10/07/1988

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALARTE - HABILITADO

0000134

NAIHÁ DE LIMA BITENCOURT DE MELO

27/07/1985

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHISTÓRIA- HABILITADO
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0000089

NEUSA LUCI NASCIMENTO LOUREIRO

08/09/1960

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALESPANHOL- HABILITADO

0000092

NEUSA LUCI NASCIMENTO LOUREIRO

08/09/1960

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALPORTUGUÊS- HABILITADO

0000064

PATRICIA BINSFELD BRAMBILLA

28/01/1996

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHISTÓRIA- HABILITADO

0000273

PATRICIA BINSFELD BRAMBILLA

28/01/1996

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALENSINO RELIGIOSO- NÃO HABILITADO

0000198

PATRICIA MARTINELLO MEZZARI

18/08/1988

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO FÍSICA- HABILITADO

0000546

PEDRO MARTINS RODRIGUES

26/11/1991

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO FÍSICA- HABILITADO

0000371

RISOLETE MASIERO

21/09/1982

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO FÍSICA- HABILITADO

0000123

ROSA MARIA FONTANA DIAS

07/01/1972

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHISTÓRIA- HABILITADO

0000613

ROSANA APARECIDA DALLEMOLE

25/06/1974

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHISTÓRIA- NÃO HABILITADO

0000545

ROSI MERI DE FREITAS

18/11/1985

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALINFORMÁTICA- HABILITADO

0000390

SANDRA APARECIDA DARTORA

19/06/1967

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALGEOGRAFIA- HABILITADO

0000343

SANDRA MARIN

04/10/1973

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALPORTUGUÊS- HABILITADO

0000596

SOLANGE DA CRUZ

02/07/1981

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALARTE - HABILITADO

0000384

SONIA APARECIDA DAL PIVA

25/02/1965

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALINGLÊS- HABILITADO

0000385

SONIA APARECIDA DAL PIVA

25/02/1965

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALPORTUGUÊS- HABILITADO

0000350

STELIA LUCIENNE SOROKA

22/03/1972

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALPORTUGUÊS- HABILITADO

0000351

STELIA LUCIENNE SOROKA

22/03/1972

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHISTÓRIA- HABILITADO

0000112

SUELLEN FERNANDES DE LARA

23/06/1990

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALGEOGRAFIA - NÃO HABILITADO

0000314

SUZANA BOLZAN SCHVANS

29/04/1993

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALPORTUGUÊS- HABILITADO

0000185

TAIANE KEREN VIEIRA DE OLIVEIRA

25/04/1994

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHISTÓRIA- HABILITADO

0000605

VANETE MARIA POLETTI DA SILVA

30/12/1975

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHISTÓRIA- HABILITADO

0000610

VANETE MARIA POLETTI DA SILVA

30/12/1975

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALGEOGRAFIA - NÃO HABILITADO
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0000632

ADRIANA LOUREIRO DE QUEIROZ

03/10/1985

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALARTE - HABILITADO

0000326

ANA CAROLINA WERNER DA ROSA

27/12/1995

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALARTE - HABILITADO

0000247

ANALICE CECCO DA ROSA

21/06/1989

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO FÍSICA- HABILITADO

0000298

CARINE TATIANE COPETTI SAURIN

05/08/1989

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO FÍSICA- HABILITADO

0000642

CRISTIANE DA SILVA

08/05/1989

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO FÍSICA- HABILITADO

0000210

CRISTIANE GOBATO

22/04/1987

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALCIÊNCIAS - HABILITADO

0000589

DAIANE CRISTINA PONTES

15/08/1992

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO FÍSICA- HABILITADO

0000575

DANIELA BOTTEGA BAZI

03/04/1997

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO FÍSICA- HABILITADO

0000021

DANIMAR GUERRA

30/03/1992

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO FÍSICA- HABILITADO

0000337

DAVI NERVIS

01/06/1988

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO FÍSICA- HABILITADO

0000544

DIRCEU ANTONIO NEVES DA SILVA

30/11/1979

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALCIÊNCIAS - HABILITADO

0000615

EDER JOSE DE BARROS

23/05/1983

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO FÍSICA- HABILITADO

0000301

FRANCIELI BORTOLINI

05/09/1993

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALARTE - HABILITADO

0000242

GABRIELA CHAVES CASAGRANDE

22/01/1996

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALCIÊNCIAS - HABILITADO

0000220

GABRIELA COPETTI

21/09/1996

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALARTE - HABILITADO

0000580

GABRIELA CRISTANI

15/02/1995

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALARTE - HABILITADO

0000195

JESSICA PEYROT DOS SANTOS

14/06/1991

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALARTE - HABILITADO

0000197

KELLY PRISCILA LEAL BRANCO

09/02/1989

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALARTE - HABILITADO

0000360

LEANDRA APARECIDA DA SILVA FELL

06/08/1998

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALARTE - HABILITADO

0000141

LIGIANE CHAVES DAMBROZ

10/11/1986

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALARTE - HABILITADO

0000328

MARINES DETONI CARBONARI

12/06/1976

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALARTE - HABILITADO

0000497

MARISTELA BEATRIZ SUZIN BRASSO

17/06/1979

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALARTE - HABILITADO

0000611

MICHELI DE SOUZA SANDESKI

14/01/1990

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALARTE - HABILITADO

0000054

NEIVA QUEVEDO RIBEIRO

16/10/1997

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALARTE - HABILITADO

0000002

PAULA LUCCHETA CAMARGO DE OLIVEIRA

01/10/1983

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALARTE - HABILITADO

0000614

RENAN ARIEL SANDESKI

13/03/1988

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALARTE - HABILITADO

0000402

SABRINA TOFFOLO

01/04/1993

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALARTE - HABILITADO
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0000368

SIDNEIA DA FONSECA TERNES

28/01/1980

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALARTE - HABILITADO

0000024

SUZI MILAN PAGANI

08/10/1985

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALARTE - HABILITADO
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0000553

CRISTIAN RIBEIRO PIRES

21/08/2001

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO FÍSICA- NÃO HABILITADO

0000055

DEISE MARA BODANESE

26/03/1975

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALENSINO RELIGIOSO- NÃO HABILITADO

0000225

EMANUEL BAMBERG FLACH

01/08/1997

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO FÍSICA- HABILITADO

0000629

FELIPE QUADRI LEMONIO

14/01/1996

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO FÍSICA- HABILITADO

0000399

JAÍNE FERREIRA DA SILVA

14/12/1993

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO FÍSICA- HABILITADO

0000522

JANIELI VILLANI FRANZOSI

21/10/1989

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO FÍSICA- HABILITADO

0000178

JEAM CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS

04/04/1996

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALENSINO RELIGIOSO- NÃO HABILITADO

0000335

JOÃO GABRIEL SANTS CITADIN

24/06/1993

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALENSINO RELIGIOSO - HABILITADO

0000110

JUCIRLEI GOMES

11/03/1982

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO FÍSICA- HABILITADO

0000367

JULIANA MEIRA

03/07/1984

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO FÍSICA- HABILITADO

0000161

KYMBILLE NASCIMENTO ZIMMER

20/02/1996

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO FÍSICA- HABILITADO

0000241

LUCIMAR TEREZINHA PEREIRA

11/05/1967

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO FÍSICA- HABILITADO

0000053

LUIS HERNAN GONZALEZ MORALES

16/11/1957

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALESPANHOL- HABILITADO

0000512

MARGARETE DE GIACOMETTI GERHARDT

14/05/1986

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALENSINO RELIGIOSO- NÃO HABILITADO

0000511

MARIEL CRISTIANE MOREIRA

20/01/1995

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO FÍSICA- HABILITADO

0000510

MAYARA AYRES BAUERMANN

16/09/1990

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALESPANHOL- NÃO HABILITADO

0000253

MILENA DESTRI

29/06/1998

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALESPANHOL- NÃO HABILITADO

0000535

ROZILEI DE FREITAS BUFFON

25/08/1987

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO FÍSICA- HABILITADO

0000369

TAÍS KARINE PAGNONCELLI

23/04/1994

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO FÍSICA- HABILITADO

0000081

TATIANE DE BONA GOBBATO

09/08/1995

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO FÍSICA- HABILITADO

0000189

TATIANE MARA BENCKE

04/12/1984

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO FÍSICA- HABILITADO

0000034

VANUSA BRATTI

23/01/1994

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO FÍSICA- HABILITADO

0000593

VITALINO PIAIA

11/06/1954

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALENSINO RELIGIOSO- NÃO HABILITADO

0000091

VIVIANE BATISTA DE ALMEIDA IJOTTON

07/05/1990

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO FÍSICA- HABILITADO

0000101

VIVIANE COAN VILANI

28/03/2000

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO FÍSICA- HABILITADO

0000208

WINISSIUS GOBBI

06/08/1996

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO FÍSICA- HABILITADO
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0000627

ALAN PAULO DIERINGS

26/09/1990

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHISTÓRIA- HABILITADO

0000541

ANA PAULA MENDONÇA

07/10/1999

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALGEOGRAFIA- HABILITADO

0000650

CAMILA KROETZ

25/06/1992

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALGEOGRAFIA- HABILITADO

0000569

CARLOS CRACO DE SOUZA

15/12/1978

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHISTÓRIA- NÃO HABILITADO

0000311

CRESCÉLIA APARECIDA DE OLIVEIRA

04/05/1984

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHISTÓRIA- HABILITADO

0000230

CRISTIANE MARIA DE CAMPOS BORGES

12/08/1978

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALGEOGRAFIA- HABILITADO

0000233

DANIELA DE LUCCA

27/01/1994

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHISTÓRIA- HABILITADO

0000181

GUSTAVO CALLEGARI SCIPIONI

22/07/1982

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALINFORMÁTICA- NÃO HABILITADO

0000525

IVONE FERNANDES

03/10/1984

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALGEOGRAFIA - NÃO HABILITADO

0000661

JULIANA SOLIGO CALMON DE ALMEIDA

26/06/1993

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALINFORMÁTICA- NÃO HABILITADO

0000275

LUCIANO FRANCISCO LIMA DE MELLO

04/10/1998

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALGEOGRAFIA - NÃO HABILITADO

0000651

MARCIÉLI DUARTE

03/04/1988

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALGEOGRAFIA- HABILITADO

0000602

MARIA GORETTE COSTA DA CRUZ SCHNEIDER

20/08/1972

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHISTÓRIA- HABILITADO

0000245

MARIA HELOISA ALENCAR

16/07/1995

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHISTÓRIA- HABILITADO

0000295

ORIVAN LEMES DOS SANTOS JUNIOR

20/10/1990

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALINFORMÁTICA- NÃO HABILITADO

0000653

ROBSON SANTANA

23/03/1992

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALGEOGRAFIA- HABILITADO

0000556

ROSÉLIA CORDEIRO

27/01/1982

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALGEOGRAFIA- HABILITADO

0000264

SALETE ANZOLIN DIAS

06/01/1998

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHISTÓRIA- HABILITADO

0000032

SILVANA BETTIATO

23/06/1987

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALHISTÓRIA- HABILITADO

0000076

TAILON FELIPE WEILER DA SILVA

27/12/1999

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALINFORMÁTICA- NÃO HABILITADO

Página 23 de 26

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 2245

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE- SC
PROCESSO SELETIVO - 017/2021
ORGANIZAÇÃO: OMNI CONCURSOS PÚBLICOS

DISTRIBUIÇÃO DE CANDIDATOS / LOCAIS DE PROVA

SALA 9

ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL SÃO LOURENÇO - SALA 9
24/10/2021 15:00
INSCRIÇÃO

NOME

NASC.

VAGA

0000325

ADRIANA SAUGO TREVELIN

07/01/1984

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALMATEMATICA- HABILITADO

0000585

BIANCA BATISTA DALLAGNOL

18/01/2003

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALINGLÊS- NÃO HABILITADO

0000514

BRUNA CRISTINA VERGUTZ

03/09/1991

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALMATEMATICA- HABILITADO

0000577

CAMILA CAROLINE OLIVEIRA DASSI

11/06/1997

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALINGLÊS- HABILITADO

0000294

CAMILA CRISTINA MAFIOLETI DOS SANTOS

17/11/1986

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALINGLÊS- HABILITADO

0000019

EVANDRO JUNIOR TURMINA

03/06/1999

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALINGLÊS- NÃO HABILITADO

0000229

GILSON MARTINS DA CRUZ

12/02/1992

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALINGLÊS- NÃO HABILITADO

0000179

HUILSON JOSÉ LORENZI

03/12/1992

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALINFORMÁTICA- HABILITADO

0000261

IUNA ISADORA AVILA SOARES

21/10/2003

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALINGLÊS- NÃO HABILITADO

0000232

JÉSSICA ANA MILAN

07/08/1994

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALINGLÊS- HABILITADO

0000475

JOSIANE DE SOUZA CONTE

16/10/1990

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALINFORMÁTICA- HABILITADO

0000262

JULLYANA ALESSANDRA DA SILVA

13/10/2001

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALINGLÊS- NÃO HABILITADO

0000244

LETÍCIA MARIA PIASSOLI

17/03/1997

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALINFORMÁTICA- HABILITADO

0000094

MAICON HENRIQUE CORDEIRO MACHADO

20/06/1999

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALINFORMÁTICA- HABILITADO

0000206

MICHELI DE FREITAS PESSENTI

02/07/1989

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALINFORMÁTICA- HABILITADO

0000431

SANDRA MACHADO

29/03/1987

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALINFORMÁTICA- HABILITADO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE- SC
PROCESSO SELETIVO - 017/2021
ORGANIZAÇÃO: OMNI CONCURSOS PÚBLICOS

DISTRIBUIÇÃO DE CANDIDATOS / LOCAIS DE PROVA

SALA 10

ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL SÃO LOURENÇO - SALA 10
24/10/2021 15:00
INSCRIÇÃO

NOME

NASC.

VAGA

0000662

CELITO PINHEIRO

30/04/1989

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALMATEMATICA- HABILITADO

0000472

CLAUDSON CHRIST BIESEK

21/02/2001

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALMATEMÁTICA- NÃO HABILITADO

0000623

CLEOCIR ANTONIO MUNZLINGER

26/05/1983

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALMATEMATICA- HABILITADO

0000165

DEBORA REGINA BRUNETTO

30/10/1998

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALMATEMÁTICA- NÃO HABILITADO

0000388

DIANE APARECIDA CASAGRANDE

30/05/1981

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALMATEMATICA- HABILITADO

0000603

EDUARDO JOSÉ KOTZ DA SILVA

15/10/1991

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALMATEMÁTICA- NÃO HABILITADO

0000417

ELAINE HELENA CAMBRUZZI

17/04/2000

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALMATEMÁTICA- NÃO HABILITADO

0000586

ELIZIANE COMACHIO

02/10/1992

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALMATEMATICA- HABILITADO

0000418

ÉRICA JULIA CAMBRUZZI

17/04/2000

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALPORTUGUÊS- NÃO HABILITADO

0000209

GABRIEL LUIZ MARTINELLI

10/01/1998

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALMATEMATICA- HABILITADO

0000084

KEROLYN MENEGUETTI

16/07/1988

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALMATEMATICA- HABILITADO

0000643

LILIAN ZANELLA

10/08/1992

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALMATEMATICA- HABILITADO

0000063

MANOEL ESTRAPASSÃO

15/03/1966

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALMATEMATICA- HABILITADO

0000393

NATHANI MARIA CECHINEL

07/12/2001

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALMATEMÁTICA- NÃO HABILITADO

0000621

NERLI PAGANI MOROZINI

22/05/1986

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALMATEMÁTICA- NÃO HABILITADO

0000306

ROSELEINE MARIA DE ALMEIDA

05/02/1981

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALMATEMATICA- HABILITADO

0000568

SAMARA DEON

15/09/2000

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALMATEMÁTICA- NÃO HABILITADO

0000341

WELERSON WEISS ILHA DOS SANTOS

18/10/1995

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALMATEMÁTICA- NÃO HABILITADO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE- SC
PROCESSO SELETIVO - 017/2021
ORGANIZAÇÃO: OMNI CONCURSOS PÚBLICOS

DISTRIBUIÇÃO DE CANDIDATOS / LOCAIS DE PROVA

SALA 12

ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL SÃO LOURENÇO - SALA 12
24/10/2021 15:00
INSCRIÇÃO

NOME

NASC.

VAGA

0000170

ALEXANDRE FELLINI

28/05/1993

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALPORTUGUÊS- HABILITADO

0000227

ALINY TATIELI KORT

16/12/1992

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALPORTUGUÊS- HABILITADO

0000246

ANA PAULA SCHULZ NILSSON

29/06/1993

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALPORTUGUÊS- HABILITADO

0000493

ARIADINE LANZARIN MENEGUSSI

08/02/1983

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALPORTUGUÊS- HABILITADO

0000488

EDIANE FÁTIMA MEZOMO

16/01/1996

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALPORTUGUÊS- HABILITADO

0000427

ELIZANDRA RAMPANELLI

19/09/1992

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALPORTUGUÊS- HABILITADO

0000356

ERICA VIEIRA RODRIGUES

18/07/1993

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALPORTUGUÊS- HABILITADO

0000655

GENECI MARIA BERGAMASCHI

24/04/1982

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALPORTUGUÊS- HABILITADO

0000486

JESSICA DE OLIVEIRA

08/11/1993

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALPORTUGUÊS- HABILITADO

0000307

KEILA AVILA ELY

27/01/1980

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALPORTUGUÊS- HABILITADO

0000617

SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA

23/06/1986

PROFESSOR(A) PARA ATUAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALPORTUGUÊS- NÃO HABILITADO
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Câmara Municipal
EXTRATO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Publicação Nº 3358784

EXTRATO DO ATO LEGISLATIVO N. 15, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Edital de Convocação de Audiência Pública
ADILSON SPERANÇA, Presidente da Câmara de Vereadores de São Lourenço do Oeste - SC, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e em atenção a Lei Nacional n. 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), e Lei Complementar Municipal n. 146/2012 (Plano Diretor), e em
atendimento a solicitação das Comissões Permanentes da Câmara de Vereadores que analisa o Projeto de Lei Complementar n. 011/2021,
que altera o Plano Diretor, e
Considerando o oferecimento de emendas ao referido projeto em trâmite na Câmara de Vereadores,
CONVOCA AUDIÊNCIA PÚBLICA para discussão e apreciação das Emendas ao Plano Diretor, para o dia 04 de novembro de 2021, às 19h, no
plenário e auditório da sede do Poder Legislativo Municipal, localizados na Rua Duque de Caxias, 522, Centro, pavimento superior.
Em razão das orientações e medidas de enfrentamento ao novo coronavírus (Convid-19), a audiência pública será realizada com capacidade
reduzida de público, sendo transmitida ao vivo pelas redes sociais da Câmara de Vereadores no endereço eletrônico: https://www.facebook.
com/CamaraSLO.
A íntegra do edital; o projeto de lei complementar n. 011/2011; e as Emendas propostas estão disponíveis no site da Câmara de Vereadores,
no endereço eletrônico: http://www.camarasaolourenco.sc.gov.br/.
Câmara de Vereadores de São Lourenço do Oeste, SC, 20 de outubro de 2021.
Adilson Sperança
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
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São Miguel da Boa Vista
Prefeitura
20-2021 FMS QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/2017A FMS

Publicação Nº 3358903

Município de São Miguel da Boa Vista
Estado de Santa Catarina

20/2021 FMS QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Nº. 05/2017A FMS.

O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua São
Luiz, nº210, inscrito no CNPJ nº 80.912.124/0001-82, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr.

VANDERLEI BONALDO, brasileiro, casado, prefeito, inscrito no CPF sob nº. 043.822.729-80 e
Carteira de Identidade nº. 4.188.341-SESPDC/SC, residente e domiciliado na Rua São Luis n° 1422
nesta cidade de São Miguel da Boa Vista/SC e Comarca de Maravilha/SC, doravante denominado

CONTRATANTE e CONTRATANTE e MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA - ME,
estabelecida na Rua Waldemar Rangrab, n° 915, Bairro São Jorge, no Município de São Miguel do Oeste - SC,
inscrito no CNPJ N.º 00.956.777/0001-24, CEP 89.900-000, neste ato representado pelo Sr. JAIR JORGE DE
SOUZA, inscrito no CPF sob nº. 461.108.010-20 e RG nº. 5.384.606, doravante denominada de CONTRATADA,
resolvem aditar o contrato 05/2017A FMS, de acordo com o Edital do Processo Licitatório n.º 12/2017, pelas
seguintes clausulas que seguem:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo aditivo tem como finalidade aditar as quantidades do contrato administrativo 05/2017A
FMS a partir de sua assinatura, dentro dos limites previstos na lei de licitações, 25% do quantitativo, passando as
quantidade de 35.000 para 43.750 para o ano de 2021.
CLAUSULA SEGUNDA
Ficam as demais clausulas e condições firmadas no contrato, inalteradas, sendo que o presente termo
tem vigência e produzida os efeitos legais, a partir de sua assinatura.
JUSTIFICATIVA: Este termo aditivo tem como finalidade aditar as quantidades do contrato administrativo
05/2017A FMS a partir de sua assinatura, dentro dos limites previstos na lei de licitações, 25% do quantitativo ,
devido à necessidade de continuidade dos serviços prestados, e considerando os excelentes valores obtidos
nesta licitação, e a proximidade do fim do ano.
E por ser esta a expressão de vontade dos contratantes, assinam o presente termo, em duas vias de
igual teor.
São Miguel da Boa Vista, SC, 20 de outubro de 2021.
VANDERLEI BONALDO
Prefeito Municipal

MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA –
ME
CNPJ nº. 00.956.777/0001-24
Representante Legal

Rua São Luiz, 210, Centro - Fone/Fax (49) 3667-0050 - Cep: 89879-000
CNPJ: 80.912.124/0001-82 – Site: www.saomigueldaboavista.sc.gov.br
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39-2021 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM Nº. 14/2017

Publicação Nº 3358908

Município de São Miguel da Boa Vista
Estado de Santa Catarina

39/2021 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Nº. 14/2017.

O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua São
Luiz, nº210, inscrito no CNPJ nº 80.912.124/0001-82, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr.

VANDERLEI BONALDO, brasileiro, casado, prefeito, inscrito no CPF sob nº. 043.822.729-80 e
Carteira de Identidade nº. 4.188.341-SESPDC/SC, residente e domiciliado na Rua São Luis n° 1422
nesta cidade de São Miguel da Boa Vista/SC e Comarca de Maravilha/SC, doravante denominado

CONTRATANTE e CONTRATANTE e MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA - ME,
estabelecida na Rua Waldemar Rangrab, n° 915, Bairro São Jorge, no Município de São Miguel do Oeste - SC,
inscrito no CNPJ N.º 00.956.777/0001-24, CEP 89.900-000, neste ato representado pelo Sr. JAIR JORGE DE
SOUZA, inscrito no CPF sob nº. 461.108.010-20 e RG nº. 5.384.606, doravante denominada de CONTRATADA,
resolvem aditar o contrato 14/2017, de acordo com o Edital do Processo Licitatório n.º 12/2017, pelas seguintes
clausulas que seguem:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo aditivo tem como finalidade aditar as quantidades do contrato administrativo 14/2017
e seus aditivos posteriores, dentro dos limites previstos na lei de licitações 25% do quantitativo, passando a
quantidade de 175.000 cópias para 218.750 cópias para o ano de 2021.
CLAUSULA SEGUNDA
Ficam as demais clausulas e condições firmadas no contrato, inalteradas, sendo que o presente termo
tem vigência e produzida os efeitos legais, a partir de sua assinatura.
JUSTIFICATIVA: Este termo aditivo tem como finalidade aditar as quantidades do contrato administrativo
14/2017 e seus aditivos posteriores, dentro dos limites previstos na lei de licitações 25% do quantitativo, devido à
necessidade de continuidade dos serviços prestados, considerando a relevância e importância dos referidos
serviços como locação de impressor com materiais de reposição, observando os excelentes preços obtidos nesta
contratação, e considerando a proximidade do fim do ano.
E por ser esta a expressão de vontade dos contratantes, assinam o presente termo, em duas vias de
igual teor.
São Miguel da Boa Vista, SC, 20 de outubro de 2021.
VANDERLEI BONALDO
Prefeito Municipal

MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA ME
CNPJ nº. 00.956.777/0001-24
Representante legal

Rua São Luiz, 210, Centro - Fone/Fax (49) 3667-0050 - Cep: 89879-000
CNPJ: 80.912.124/0001-82 – Site: www.saomigueldaboavista.sc.gov.br
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São Miguel do Oeste
Prefeitura
DECRETO_9_676_CONCEDE_INCENTIVO_ECONOMICO_A_LEOCIR_FACIN

Publicação Nº 3359420

DECRETO Nº 9.676/2021
CONCEDE INCENTIVO ECONÔMICO À LEOCIR FACIN.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que lhe confere o Art. 72, VII,
da Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990, e,
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 7.660, de 10 de setembro de 2019, com redação alterada pela Lei Municipal nº 7.789/2021, dispõe,
em seu Art. 47, que o Município poderá conceder/subsidiar, após aprovação do COMDES e por meio de Decreto, incentivos em forma de
horas-máquina, nos moldes e limites estabelecidos no referido artigo;
CONSIDERANDO a ATA COMDES nº 010/2021, na qual há a aprovação de incentivo em horas-máquina para Leocir Facin;
CONSIDERANDO o trâmite do Memorando Interno nº 35.983/2021.
DECRETA:
Art. 1º Conforme aprovação pelo COMDES (ATA COMDES nº 010/2021), fica concedido o seguinte incentivo econômico:
I – a Leocir Facin: 95 (noventa e cinco) horas-máquina para construção de galpão para sala de ordenha, dois silos e área de esterqueira.
Art. 2º O incentivo de que trata este Decreto deve ser aplicado nas finalidades para as quais foi aprovado pelo COMDES.
Art. 3º A efetivação do incentivo fica condicionada à disponibilidade temporal e financeira do Município.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução do incentivo de que trata este Decreto correrá a conta do orçamento geral do Município, em
especial do Fundo Municipal do Desenvolvimento Econômico – FUMDEC.
Art. 5º Ficam os setores competentes da Administração Municipal autorizados a adotar as medidas necessárias para o fiel cumprimento do
presente ato.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, SC.
Em, 19 de outubro de 2021.
[assinado digitalmente]
WILSON TREVISAN
Prefeito Municipal
[assinado digitalmente]
MARLI DA ROSA
Secretária Municipal de Desenvolvimento Sustentável
[assinado digitalmente]
Luísa Cassol
Advogada Assessora
Este Decreto foi publicado no Portal da Transparência e no Diário Oficial
dos Municípios de Santa Catarina em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

DECRETO_9_677_CONCEDE_INCENTIVO_ECONOMICO_A_NEGRI_ARTEFATOS

Publicação Nº 3359424

DECRETO Nº 9.677/2021
CONCEDE INCENTIVO ECONÔMICO À NEGRI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que lhe confere o Art. 72, VII,
da Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990, e,
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 7.660, de 10 de setembro de 2019, com redação alterada pela Lei Municipal nº 7.789/2021, dispõe,
em seu Art. 47, que o Município poderá conceder/subsidiar, após aprovação do COMDES e por meio de Decreto, incentivos em forma de
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horas-máquina, nos moldes e limites estabelecidos no referido artigo;
CONSIDERANDO a ATA COMDES nº 010/2021, na qual há a aprovação de incentivo em horas-máquina para Negri Artefatos de Cimento
LTDA;
CONSIDERANDO o trâmite do Memorando Interno nº 35.975/2021.
DECRETA:
Art. 1º Conforme aprovação pelo COMDES (ATA COMDES nº 010/2021), fica concedido o seguinte incentivo econômico:
I – a Negri Artefatos de cimento LTDA: 70 (setenta) horas-máquina para escavação e aterro da área a ser edificada e área externa da indústria.
Art. 2º O incentivo de que trata este Decreto deve ser aplicado nas finalidades para as quais foi aprovado pelo COMDES.
Art. 3º A efetivação do incentivo fica condicionada à disponibilidade temporal e financeira do Município.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução do incentivo de que trata este Decreto correrá a conta do orçamento geral do Município, em
especial do Fundo Municipal do Desenvolvimento Econômico – FUMDEC.
Art. 5º Ficam os setores competentes da Administração Municipal autorizados a adotar as medidas necessárias para o fiel cumprimento do
presente ato.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, SC.
Em, 19 de outubro de 2021.
[assinado digitalmente]
WILSON TREVISAN
Prefeito Municipal
[assinado digitalmente]
MARLI DA ROSA
Secretária Municipal de Desenvolvimento Sustentável
[assinado digitalmente]
Luísa Cassol
Advogada Assessora
Este Decreto foi publicado no Portal da Transparência e no Diário Oficial
dos Municípios de Santa Catarina em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

DECRETO_9_678_CONCEDE_INCENTIVO_ECONOMICO_A_CLAUDIO_DOS_SANTOS

Publicação Nº 3359427

DECRETO Nº 9.678/2021
CONCEDE INCENTIVO ECONÔMICO À CLÁUDIO DOS SANTOS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que lhe confere o Art. 72, VII,
da Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990, e,
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 7.660, de 10 de setembro de 2019, com redação alterada pela Lei Municipal nº 7.789/2021, dispõe,
em seu Art. 47, que o Município poderá conceder/subsidiar, após aprovação do COMDES e por meio de Decreto, incentivos em forma de
horas-máquina, nos moldes e limites estabelecidos no referido artigo;
CONSIDERANDO a ATA COMDES nº 010/2021, na qual há a aprovação de incentivo em horas-máquina para Cláudio dos Santos;
CONSIDERANDO o trâmite do Memorando Interno nº 35.946/2021.
DECRETA:
Art. 1° Conforme aprovação pelo COMDES (ATA COMDES nº 010/2021) fica concedido o seguinte incentivo econômico:
I – a Cláudio dos Santos: 10 (dez) horas-máquina para instalação de tirolesa na propriedade, a fim de fomentar o potencial turístico do local.
Art. 2º O incentivo de que trata este Decreto deve ser aplicado nas finalidades para as quais foi aprovado pelo COMDES.
Art. 3º A efetivação do incentivo fica condicionada à disponibilidade temporal e financeira do Município.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução do incentivo de que trata este Decreto correrá a conta do orçamento geral do Município, em
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especial do Fundo Municipal do Desenvolvimento Econômico – FUMDEC.
Art. 5º Ficam os setores competentes da Administração Municipal autorizados a adotar as medidas necessárias para o fiel cumprimento do
presente ato.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, SC.
Em, 19 de outubro de 2021.
[assinado digitalmente]
WILSON TREVISAN
Prefeito Municipal
[assinado digitalmente]
MARLI DA ROSA
Secretária Municipal de Desenvolvimento Sustentável
[assinado digitalmente]
Luísa Cassol
Advogada Assessora
Este Decreto foi publicado no Portal da Transparência e no Diário Oficial
dos Municípios de Santa Catarina em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

EDITAL DE SUSPENSÃO PROCESSO 186/2021

Publicação Nº 3358992

EDITAL DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2021
A Secretária Adjunta de Administração, Sra. Thaís Jaline Sippert Costa, no uso de suas atribuições legais e regimentais, na forma da legislação vigente, e:
CONSIDERANDO a impugnação apresentada pela empresa MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI, a qual foi avaliada pela Administração, decidindo-se pela retificação do Edital;
CONSIDERANDO que não há tempo hábil para a publicação do edital retificado, pois a abertura da sessão está marcada para o dia 21 de
outubro de 2021 às 14hrs.
Por meio do presente Edital, decide SUSPENDER o Processo Licitatório nº 186/2021, Pregão Eletrônico nº 132/2021, para análise dos pedidos de impugnações e posterior retificação do edital, com reabertura dos prazos legais.
São Miguel do Oeste- SC, 20 de outubro de 2021.
THAÍS JALINE SIPPERT COSTA
Secretária Adjunta de Administração

EDITAL PROCESSO 186/2021 RETIFICADO
1º EDITAL RETIFICADO
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE
PROCESSO LICITATÓRIO N° 186/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N° 132/2021

Publicação Nº 3358924
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3DC94C8443F9706CF32A67F567DF14BE662C0C18

O Município de São Miguel do Oeste/SC, a partir da Secretária Adjunta de Administração, leva ao conhecimento dos interessados que fará
realizar licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância orgânica por hora, para a guarda das decorações de natal e
outros, pertencentes à Secretaria Municipal de Esporte e Cultura de São Miguel do Oeste/SC, de acordo com o anexo I, termo de referência
do edital.
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Cadastro das propostas: Às 08h do dia 25 de outubro até às 08h15min do dia 08 de novembro de 2021.
Abertura da sessão pública: Às 08h30 do dia 08 de novembro de 2021.
Licitação regida pela Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações vigentes, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Federal nº 10.024/2019.
Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras desta Municipalidade, sito a Rua Marcílio Dias, nº 1199,
telefone (0xx49) 36312006, e o edital consta na íntegra no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, no qual os fornecedores deverão
cadastrar as propostas e acompanhar a sessão pública, e no site www.saomiguel.sc.gov.br.
São Miguel do Oeste/SC, 20 de outubro de 2021.
THAÍS JALINE SIPPERT COSTA
Secretária Adjunta de Administração.

LEI_7_888_ACORDO_DE_COOPERACAO_POR_MEIO_DE_CHAMAMENTO_PUBLICO_PARA_ASSOCIACAO_DE_
BASQUETEBOL

Publicação Nº 3358988

LEI Nº 7.888/2021
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR ACORDO DE COOPERAÇÃO, POR MEIO DE CHAMAMENTO PÚBLICO,
PARA CESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA.
FAÇO saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a realizar chamamento Público e firmar Acordo de Cooperação com Entidades
Privadas Sem Fins Lucrativos, voltadas exclusivamente à prática da modalidade de Basquetebol, para Cessão de Uso de Bem Imóvel de
propriedade do Município de São Miguel do Oeste/SC.
Parágrafo único. O Imóvel cedido será o Ginásio CAIC, sito à Rua John Kennedy, nº 2136, Bairro São Luiz, em horário que não interfira nas
atividades a serem realizadas pela Assistência Social.
Art. 2º O bem cedido destina-se à prestação de serviços por Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos para treinamento e capacitação de
crianças e adolescentes, na modalidade de Basquetebol.
Art. 3º O Acordo de Cooperação será assinado pelo Município e a Organização selecionada por meio do Chamamento Público, nos termos
da Lei Federal 13.019/14.
Art. 4º As despesas com energia elétrica, água e outras taxas/tarifas decorrentes da presente cessão de uso correrão à conta do Cedente.
Art. 5º O Acordo de Cooperação terá vigência de 01 (um) ano a partir da data de assinatura e poderá ser prorrogado por termo aditivo,
assinado pelo Município e pela Organização sem fins lucrativos.
Art. 6º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta do orçamento Municipal vigente.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, SC.
Em, 19 de outubro de 2021.
[assinado digitalmente]
WILSON TREVISAN
Prefeito Municipal
[assinado digitalmente]
THAÍS JALINE SIPPERT COSTA
Secretária Municipal Adjunta de Administração
[assinado digitalmente]
Barbara Casales Giongo Rodrigues
Procuradora Geral
Esta Lei foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.
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LEI_7_889_DENOMINA_DE_FORTUNATO_GREGGIO_A_RUA_PROJETADA_C_LOCALIZADA_NO_
LOTEAMENTO_SCHOFFEN
Publicação Nº 3358991

LEI Nº 7.889/2021
DENOMINA DE "FORTUNATO GREGGIO" A RUA PROJETADA “C” DO LOTEAMENTO SCHOFFEN NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE,
ESTADO DE SANTA CATARINA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA.
FAÇO saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominado de "FORTUNATO GREGGIO" a “Rua Projetada C” localizada no Loteamento Schoffen, no Bairro Salete, respectivamente, no Município de São Miguel do Oeste.
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão à conta dos recursos orçamentários vigentes.
Art. 3º Ficam os setores competentes da municipalidade autorizados a procederem todos os registros necessários ao fiel cumprimento da
presente Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, SC.
Em, 19 de outubro de 2021.
[assinado digitalmente]
WILSON TREVISAN
Prefeito Municipal
[assinado digitalmente]
JEFERSON RODRIGO PEREIRA DIAS
Secretário Municipal de Urbanismo
[assinado digitalmente]
Barbara Casales Giongo Rodrigues
Procuradora Geral
Esta Lei foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

LEI_7_890_DENOMINA_DE_ELGA_SOARES_TUNI_O_POSTO_DO_ESF_BAIRRO_SANTA_RITA

Publicação Nº 3358998

LEI Nº 7.890/2021
DENOMINA DE ELGA SOARES TUNI, O POSTO DO ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, O BAIRRO SANTA RITA, NO MUNICÍPIO DE SÃO
MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA.
FAÇO saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominado de ELGA SOARES TUNI, o Posto do ESF - Estratégia Saúde da Família, localizado no Bairro Santa Rita, Município
de São Miguel do Oeste - SC.
Art. 2º Ficam os setores competentes da municipalidade autorizados a procederem todos os registros necessários ao fiel cumprimento da
presente Lei.
Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão por conta dos recursos orçamentários vigentes.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, SC.
Em, 19 de outubro de 2021.
[assinado digitalmente]
WILSON TREVISAN
Prefeito Municipal
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[assinado digitalmente]
DAIANA SARA SIRTOLI
Secretária Municipal de Saúde
[assinado digitalmente]
Barbara Casales Giongo Rodrigues
Procuradora Geral
Esta Lei foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

LEI_7_891_ALTERA_O_ART_4_E_REVOGA_O_ART_10_DA_LEI_5_841_2007_COMPPAD

Publicação Nº 3359001

LEI Nº 7.891/2021
ALTERA O ARTIGO 4º E REVOGA O ARTIGO 10 DA LEI N° 5.841/2007 QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE AO ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA.
FAÇO saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterado o Art. 4º, da Lei nº 5.841, de 15 de junho de 2007, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º O COMPPAD de São Miguel do Oeste será integrado por um representante de cada um dos seguintes órgãos, nomeados pelo Prefeito:
I – Entidades Governamentais:
a) Secretaria Municipal de Assistência Social;
b) Secretaria Municipal da Saúde;
c) Secretaria Municipal da Educação;
d) Secretaria Municipal de Esporte e Cultura;
e) Polícia Militar.
II – Entidades Não Governamentais:
a) Representante da Associação Empresarial de São Miguel do Oeste (ACISMO);
b) Representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB);
c) Representante da Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC);
d) Representante de Clubes de Serviços;
e) Representante do “Grupo Amor Exigente” ou Alcoólicos Anônimos (AA).”
Art. 2º Fica revogado em sua totalidade o artigo 10 da Lei nº 5.841, de 15 de junho de 2007.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, SC.
Em, 19 de outubro de 2021.
[assinado digitalmente]
WILSON TREVISAN
Prefeito Municipal
[assinado digitalmente]
ANDRÉIA APARECIDA DA SILVA REBELATO
Secretária Municipal de Assistência Social
[assinado digitalmente]
Barbara Casales Giongo Rodrigues
Procuradora Geral
Esta Lei foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.
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Publicação Nº 3358891

São Miguel do Oeste SC, 20 de outubro de 2021.
OF. Nº 218/2021 – SAFGP – DDP
A(o) Senhor(a)
STEPHANIE DE PAIVA COSTA
Prezado (a) Senhor (a),
A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência
que lhe confere o inciso IV, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas as competências e
atribuições constantes nos incisos VIII, X, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV, constantes no art. 72, da Lei Orgânica Municipal; CONVOCA Vossa Senhoria, para assumir o cargo de ENFERMEIRO, 40h (quarenta horas) semanais, aprovado no Processo Seletivo nº
001/2021 de 26 de março de 2021, cujo resultado foi homologado em 11 de junho de 2021.
Igualmente, informamos que o não comparecimento no prazo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da divulgação no site da Prefeitura,
no endereço eletrônico: https://www.saomiguel.sc.gov.br/processos-seletivos/185/ps-0012021, Processo Seletivo Edital nº 001/2021, importara em renúncia tácita de Vossa Senhoria.
Atenciosamente.
CAMILA GONÇALVES BALESTRIN DE MOURA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas M
Ciente, em ......./ ........ /........

OFICIO_DE_CONVOCACAO_255_2021_CAMILA_DOS_SANTOS

Publicação Nº 3359584

São Miguel do Oeste SC, 20 de outubro de 2021.
OF. Nº 255/2021– SAGP – DDP- SME
A(o) Senhor(a)
CAMILA DOS SANTOS
Prezado (a) Senhor (a),
A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que
lhe confere o inciso IV, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas as competências e atribuições constantes nos incisos VIII, X, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV, constantes no art. 72, da Lei Orgânica Municipal;
CONVOCA Vossa Senhoria, para assumir o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 20h (vinte horas) aprovado no Processo Seletivo
nº 002/2020 de 21 de outubro de 2020, cujo resultado foi homologado em 29 de janeiro de 2021.
Igualmente, informamos que o não comparecimento no prazo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da divulgação no site da Prefeitura, no
endereço eletrônico: https://www.saomiguel.sc.gov.br/processos-seletivos/159/002-2020, Processo Seletivo Edital nº 002/2020, importara
em renúncia tácita de Vossa Senhoria.
Atenciosamente.
(Assinatura Digital)
CAMILA GONÇALVES BALESTRIN DE MOURA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas
3
Ciente, em ......./ ........ /........

OFICIO_DE_CONVOCACAO_256_2021_LEILA_DAIANE_COLUSSI_GOMES

Publicação Nº 3359650

São Miguel do Oeste SC, 20 de outubro de 2021.
OF. Nº 256/2021– SAGP – DDP- SME
A(o) Senhor(a)
LEILA DAIANE COLUSSI GOMES
Prezado (a) Senhor (a),
A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que
lhe confere o inciso IV, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas as competências e atribuições constantes nos incisos VIII, X, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV, constantes no art. 72, da Lei Orgânica Municipal;
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CONVOCA Vossa Senhoria, para assumir o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 20h (vinte horas) aprovado no Processo Seletivo
nº 002/2020 de 21 de outubro de 2020, cujo resultado foi homologado em 29 de janeiro de 2021.
Igualmente, informamos que o não comparecimento no prazo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da divulgação no site da Prefeitura, no
endereço eletrônico: https://www.saomiguel.sc.gov.br/processos-seletivos/159/002-2020, Processo Seletivo Edital nº 002/2020, importara
em renúncia tácita de Vossa Senhoria.
Atenciosamente.
(Assinatura Digital)
CAMILA GONÇALVES BALESTRIN DE MOURA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas
3
Ciente, em ......./ ........ /........

OFICIO_DE_CONVOCACAO_257_2021_MARGARETE_LISAKI

Publicação Nº 3359762

São Miguel do Oeste SC, 20 de outubro de 2021.
OF. Nº 257/2021– SAGP – DDP- SME
A(o) Senhor(a)
MARGARETE LISAKI
Prezado (a) Senhor (a),
A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência
que lhe confere o inciso IV, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas as competências e
atribuições constantes nos incisos VIII, X, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV, constantes no art. 72, da Lei Orgânica Municipal; CONVOCA Vossa Senhoria, para assumir o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40h (quarenta horas) aprovado no Processo
Seletivo nº 002/2020 de 21 de outubro de 2020, cujo resultado foi homologado em 29 de janeiro de 2021.
Igualmente, informamos que o não comparecimento no prazo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da divulgação no site da Prefeitura, no
endereço eletrônico: https://www.saomiguel.sc.gov.br/processos-seletivos/159/002-2020, Processo Seletivo Edital nº 002/2020, importara
em renúncia tácita de Vossa Senhoria.
Atenciosamente.
(Assinatura Digital)
CAMILA GONÇALVES BALESTRIN DE MOURA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas
3
Ciente, em ......./ ........ /........

PORT_1073_CONCEDER_FERIAS

Publicação Nº 3358868

PORTARIA SAGP/DDP Nº 1073/2021
A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que
lhe confere o inciso IV, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas as competências e atribuições constantes nos incisos VIII, X, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV, constantes no art. 72, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando que os pedidos de férias foram protocolados junto ao sistema 1DOC e devidamente autorizados pelas chefias imediatas.
RESOLVE:
Art.1º CONCEDER FÉRIAS para os servidores públicos municipais, nas referidas datas, conforme Anexo I desta portaria.
Art. 2º Esta Portaria tem efeito retroativo à 11 de outubro de 2021.
Registre-se, publique-se e comunique-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE,
Em 20 de outubro de 2021.
CAMILA GONÇALVES BALESTRIN DE MOURA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas
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Esta Portaria foi publicada
na presente data.
Débora Gonçalves Altomani Moreira
Técnico Administrativo
Anexo I
Servidor

Data inicial

Data final

ATAISA GRZEGORCIK

20/10/2021

03/11/2021

CLARINDA LUCIA SCHIRMANN VON DENTZ

18/10/2021

29/10/2021

CRISTINA MOCELLIN THIEL

19/10/2021

01/11/2021

FRANCIELY APARECIDA DA SILVA

25/10/2021

23/11/2021

JOAO LUIZ VERONESE

23/10/2021

21/11/2021

JULIA KARINE ZUGE

21/10/2021

19/11/2021

MAIRA FINCATTO ROSADA

28/10/2021

26/11/2021

MARIALICE BRASSIANI

11/10/2021

20/10/2021

ROSILEI KORB SEIDEL

19/10/2021

17/11/2021

SAMARA DAYANA DAL MAGRO

19/10/2021

17/11/2021

PORT_1074_MARLI_MELITA_MELZ_READAPTAR

Publicação Nº 3359642

PORTARIA SAGP/DDP Nº 1074/2021
A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que
lhe confere o inciso IV, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas as competências e atribuições constantes nos incisos VIII, X, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV, constantes no art. 72, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando os termos do “caput” do artigo 40, da Lei Complementar Municipal nº 009/2012 de 02 de abril de 2012, que a readaptação
é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade
física ou mental verificada em inspeção médica oficial;
Considerando que a readaptação dependerá da prova de capacidade física ou mental, mediante inspeção médica oficial; e que o departamento pessoal de posse da perícia médica indicará os cargos a que pode ser o servidor readaptado no serviço público municipal, cabendo
a decisão final ao Chefe do Executivo Municipal quando mais de um cargo for possível respeitadas as disposições aplicáveis;
Considerando os termos do artigo 41 da LCM 009/2012, que a readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas
atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.
Considerando o memorando 30.993/2021 da solicitação de readaptação da servidora Marli Melita Melz, com o parecer da junta médica oficial
do Município.
RESOLVE:
Art. 1º READAPTAR, a servidora pública municipal efetiva MARLI MELITA MELZ, ocupante do cargo de Agente de limpeza e serviços gerais,
40 horas semanais, para atuar, respeitadas as restrições do atestado médico e laudo exarado pela junta médica oficial do Município, no
CREAS, na Secretaria Municipal de Assistência Social.
Parágrafo Único. Para efeitos da readaptação será respeitada a habilitação exigida e nível de escolaridade, observado o interesse da administração.
Art. 2º As atividades desenvolvidas deverão respeitar o atestado de incapacidade do servidor para o exercício do seu cargo originário, podendo exercer sem prejuízo de sua saúde, atividades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental.
Art. 3º A readaptação não acarretará redução salarial, mesmo que a atividade a ser desenvolvida seja de escolaridade inferior ao cargo
originário da servidora.
Art. 4º A readaptação perdurará até 30 de novembro de 2021.
Art. 5º Esta Portaria tem efeito retroativo à 01 de setembro de 2021.
Registre-se, publique-se e comunique-se.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE,
Em 20 de outubro de 2021.
CAMILA GONÇALVES BALESTRIN DE MOURA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas
Esta Portaria foi publicada
na presente data.
Débora Gonçalves Altomani Moreira
Técnico administrativo

PORTARIA_0356_DESIGNAR_FISCAL_LEOCIR_NARDI_PL_0150_2021

Publicação Nº 3358591

PORTARIA Nº 0356/2021
DESIGNA SERVIDOR PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DOS CONTRATOS E EMISSÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS.
A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que lhe confere o Inciso II, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega ao Secretário Adjunto de Administração as atribuições
dos Incisos VIII, XIII, XIV, XVI, XVII, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV do Art. 72, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril de 1990
e com base na Lei Federal nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002 e alterações, e,
CONSIDERANDO o Ofício protocolado sob nº 1.191/2021, o qual indica servidor para fiscalização de contrato.
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor LEOCIR NARDI, portador da matrícula funcional nº 22001201, ocupante do cargo de Diretor de Engenharia, para
fiscalizar e acompanhar a execução dos contratos e emissão das autorizações de fornecimento para contratação de empresa ou profissional
para prestação de serviços de elaboração de projetos de rede elétrica com adequação de rede de distribuição de energia destinados a suprir
as necessidades do Município de São Miguel do Oeste/SC, oriundo do seguinte Processo Licitatório:
I – Processo Licitatório nº 0150/2021, Pregão Eletrônico nº 0104/2021, Contrato nº 0160/2021.
Art. 2º O servidor ora designado trabalhará sem ônus ao Erário Municipal.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e fica revogada a Portaria n° 0240/2021.
Registre-se, publique-se, comunique-se e cumpra-se na forma da Lei.
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, SC.
Em, 19 de outubro de 2021.
[assinado digitalmente]
THAIS JALINE SIPPERT COSTA
Secretária Municipal Adjunta de Administração
[assinado digitalmente]
Duany Schenkel
Advogada Assessora
Esta Portaria foi publicada no Portal da Transparência e no Diário Oficial dos Municípios
de Santa Catarina em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

PORTARIA_0357_NOMEACAO_AVALIADOR_PROBST_IMOVEIS_LTDA

Publicação Nº 3358593

PORTARIA Nº 0357/2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE DO MERCADO IMOBILIÁRIO PARA FINS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A SECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que lhe confere o Inciso III, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega ao Secretário Adjunto de Finanças as atribuições dos Incisos
VIII, XIV, XVI, XVII, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV do Art. 72, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril de 1990, e,
CONSIDERANDO a tramitação do Protocolo n° 12.447/2021;
CONSIDERANDO o Memorando Interno n° 045/2021 da Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis, o qual solicita nomeação de
perito avaliador representante do mercado imobiliário.
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RESOLVE:
Art. 1º Nomear como perito avaliador representante do Mercado Imobiliário, para compor a Comissão Permanente de Avaliação de Bens
Imóveis PROBST IMÓVEIS LTDA, CRECI/SC n° 4150-J, para aferição do valor de mercado, para fins de compra/venda do imóvel:
I – Lotes urbanos nº 01, 02, 07 e 08 da quadra 11, com áreas respectivas de 570,65m², 494,531m², 550m², e 600m², com uma casa de
alvenaria com dois pavimentos e um prédio em alvenaria mais uma ampliação com dois pavimentos, medindo 918,15m², sitos no loteamento Alberico Azevedo, na cidade de São Miguel do Oeste/SC, matriculado no CRISMO sob número 17.367, de propriedade de Bugio Tratores
LTDA e tendo como promitente interessado o responsável legal da empresa Eale Participações LTDA.
Parágrafo único. Ao final dos trabalhos o perito avaliador deverá emitir laudo técnico da avaliação.
Art. 2º O trabalho desempenhado pelo perito ora nomeado será remunerado mediante pagamento do valor de R$ 517,86 (quinhentos e
dezessete reais e oitenta e seis centavos).
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se, comunique-se e cumpra-se na forma da Lei.
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, SC.
Em, 19 de outubro de 2021.
[assinado digitalmente]
ELIZETE XAVIER DOS SANTOS
Secretária Municipal Adjunta de Administração
[assinado digitalmente]
Duany Schenkel
Advogada Assessora
Esta Portaria foi publicada no Portal da Transparência e no Diário Oficial dos Municípios
de Santa Catarina em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

PORTARIA_0358_REVOGA_A_PORTARIA_N_0354_FIXACAO_DE_DIARIA

Publicação Nº 3358598

PORTARIA Nº 0358/2021
REVOGA A PORTARIA Nº 0354, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021, QUE DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DE DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 6.155 DE 20 DE MAIO DE 2009.
A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da
competência que lhe confere o Inciso II, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega ao Secretário Adjunto de Administração as atribuições dos Incisos VIII, XIII, XIV, XVI, XVII, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV do Art. 72, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril de
1990, e considerando a Lei Municipal nº 6.155/2009, e,
CONSIDERANDO que não haverá a viagem para Dionísio Cerqueira/SC, que estava programada para o dia 19 de outubro de 2021;
CONSIDERANDO a Portaria n° 0354/2021 a qual fixou diária para a Secretária de Desenvolvimento Sustentável, Marli da Rosa, conforme
consta no Memorando n. 36.822/2021.
RESOLVE:
Art. 1º Revogar a Portaria nº 0354, de 15 de outubro de 2021, que fixou diária à Secretária de Desenvolvimento Sustentável, Marli da Rosa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se, comunique-se e cumpra-se na forma da Lei.
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, SC.
Em, 19 de outubro de 2021.
[assinado digitalmente]
THAÍS JALINE SIPPERT COSTA
Secretária Municipal Adjunta de Administração
[assinado digitalmente]
Duany Schenkel
Advogada Assessora
Esta Portaria foi publicada no Portal da Transparência e no Diário Oficial dos Municípios
de Santa Catarina em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.
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Publicação Nº 3358366
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 272D01636012DBDB6F02BA392017693E9E0A100F

O Fundo Municipal de Saúde, a partir da Secretária Municipal de Saúde, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação
na modalidade de Pregão Eletrônico, tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FÓRMULA ALIMENTÍCIA E COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADOS
AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO
OESTE/SC, DE ACORDO COM O ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.
Cadastro das propostas: Às 08h do dia 22 de outubro de 2021 até às 08h15min do dia 05 de novembro de 2021.
Abertura da sessão pública: Às 08h30min do dia 05 de novembro de 2021.
Licitação regida pela Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações vigentes, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Federal nº 10.024/2019.
Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras desta Municipalidade, sito a Rua Marcílio Dias, nº 1199,
telefone (0xx49) 36312006, e o edital consta na íntegra no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, no qual os fornecedores deverão
cadastrar as propostas e acompanhar a sessão pública, e no site www.saomiguel.sc.gov.br.
São Miguel do Oeste/SC, 20 de outubro de 2021.
DAIANA SARA SIRTOLI
Secretária Municipal de Saúde
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Saudades
Prefeitura
LEI ORDINÁRIA N. 2.398, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3360039

LEI ORDINÁRIA N. 2.398, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA APICULTURA E MELIPONICULTURA, ALTERA A LEI 1.616/2005 E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
MACIEL SCHNEIDER, Prefeito do Município de Saudades, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faz Saber, a todos os
habitantes deste município, que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou e, eu, sanciono e promulgo a seguinte
LEI
Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre a criação, o comércio e o transporte de abelhas-sem-ferrão (meliponíneas) e abelhas Apis Mellifera no Município de Saudades/SC.
Parágrafo único. Poderá ser fornecido o selo de qualidade e procedência garantida aos produtos derivados das abelhas-sem-ferrão e Apis
Mellifera conforme regulamentação da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca (ou Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico).
Art. 2º. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I – meliponíneos: subfamília de insetos himenópteros, da família dos apídeos, animais sociais que vivem em colmeias, considerados polinizadores por excelência das plantas nativas, popularmente conhecidos como abelhas-sem-ferrão, abelhas-da-terra, abelhas-indígenas,
abelhas nativas ou abelhas brasileiras;
II – meliponicultor: pessoa que, em abrigos apropriados, mantém abelhas-sem-ferrão, objetivando a preservação do meio ambiente, a conservação das espécies e a utilização delas, de forma sustentável, na polinização das plantas e na produção de mel, de pólen e de própolis,
para consumo próprio ou para comércio;
III – meliponário: local destinado à criação racional de abelhas-sem-ferrão, composto de um conjunto de colônias alojadas em colmeias
especialmente preparadas para o manejo e manutenção dessas espécies;
IV – apicultor: pessoa que, em abrigos apropriados, mantém abelhas colônias da espécie Apis Mellifera, objetivando a preservação do meio
ambiente, a conservação das espécies e a utilização delas, de forma sustentável, na polinização das plantas e na produção do mel, de pólen,
geléia real e de própolis, para consumo próprio ou para comércio;
V – apiário: Local destinado à criação racional de abelhas da espécie Apis Mellifera, composto de um conjunto de colônias alojadas em
colmeias especialmente preparadas para o manejo e manutenção dessas espécies;
VI - colônia: família de abelhas-sem-ferrão ou Apis Mellifera, formada por uma rainha, operárias e zangões que vivem em um mesmo ninho;
e
VII - colmeia (casa das abelhas): os abrigos preparados, na forma de caixas, em troncos de árvores seccionadas, cabaças, recipientes
cerâmicos ou similares.
Art. 3º. São permitidos o manejo, a multiplicação de colônias, a aquisição, a guarda, o comércio, o escambo e a utilização de produtos
tangíveis e intangíveis obtidos com o meliponário e apiário.
§ 1º. É livre a criação, o manejo e as demais atividades que envolvam colônias de abelhas-sem-ferrão dentro de zona rural e urbana do
Município de Saudades.
§ 2º. Fica autorizada no Território do Município de Saudades a comercialização de mel, pólen e própolis, provenientes de criadores de abelha-sem-ferrão e Apis Mellifera.
§ 3º. As espécies de abelhas sem ferrão que são manejadas racionalmente no território do município de Saudades serão consideradas
animais domésticos.
Art. 4º. Fica autorizado o transporte de disco de cria e de colônia de abelha-sem-ferrão, dentro dos limites do Território Saudadense, mediante a emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA), da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC).
§ 1º. É livre a criação, o manejo, a multiplicação de colônias, a aquisição, a guarda, o comércio, o escambo e a utilização de produtos tangíveis e intangíveis obtidos do meliponário.
§ 2º. Os rótulos dos produtos da abelha-sem-ferrão e Apis Mellifera deverão conter a identificação taxonômica, o peso, as medidas e a
classificação, de acordo com a origem do mel, como unifloral ou monofloral (procedente de flores de uma mesma família) e multifloral ou
polifloral (obtido a partir de diferentes origens florais).
Art. 5º. Ficam proibidos em toda a extensão territorial do Município de Saudades, a produção de mudas e o plantio das árvores da espécie
Spathodea Campanulata, também conhecida como Espatódea, Bisnagueira, Tulipeirado-Gabão, Xixi-de-Macaco ou Chama-da-Floresta.
§ 1º. Compete ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, promover
campanhas e a conscientização dos munícipes no sentido de tornar público os efeitos danosos da árvore que trata esta Lei, e ainda, incentivar a substituição das existentes por espécies nativas.
§ 2º. O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator ao pagamento de multa, no valor de 1.000 UFRM (mil unidades fiscais de
referência municipal) por planta ou muda produzida, a ser aplicada em dobro no caso de reincidência.
§ 3º. As árvores que já houverem sido plantadas deverão ser cortadas e as mudas produzidas ou em produção, descartadas.
§ 4º. Caso as árvores estejam plantadas em terreno particular, o corte se realizará sob autorização prévia da Secretaria de Agricultura, Meio
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Ambiente e Desenvolvimento Econômico.
§ 5º. As árvores plantadas em terrenos ou espaços públicos serão cortadas imediatamente e as mudas, se houver, serão descartadas.
Art. 6º. As empresas que prestam serviços de dedetização ou imunização de ambientes dentro do território do Município de Saudades/SC,
serão responsáveis por comunicar os órgãos de representação dos apicultores e meliponicultores, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas
de antecedência, sempre que a aplicação dos produtos ocorrer em ambientes externos.
Art. 7º. O Município de Saudades/SC, através da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, fica autorizado
a promover eventos e formar parcerias com associações e/ou entidades com a finalidade de fomentar a atividade da apicultura e meliponicultura.
Parágrafo Único. O município elegerá locais públicos para instalação de estações polinizadoras pedagógicas que possam receber colônias
(meliponário) de abelhas-sem-ferrão e plantas melíferas.
Art. 8º. O art. 30 da Lei Ordinária n. 1.616/2005 – Dispõe sobre o uso e ocupação do solo urbano (zoneamento) da Sede e do Distrito de
Juvêncio do Município de Saudades – passa a vigorar acrescido dos §§ 2º e 3º, com a seguinte redação:
Art. 30. As atividades de criação de animais, mesmo as para uso de subsistência serão proibidos em todas as zonas, excetuando-se somente
a ZIA – Zona de Interesse Agrícola.
§ 1º. Os proprietários de animais, seja de pequeno porte ou para subsistência, que possuam criação dos mesmos, terão o prazo de 60 dias,
para a retirada dos animais criados das demais zonas.
§ 2º. Fica proibida a criação de abelhas com ferrão – abelhas africanizadas (apis mellífera) na área urbana do Município de Saudades e a
100 metros das margens das estradas e 150 metros de residências e escolas.
§ 3º. É permitida a utilização de caixas-isca visando a captura de abelhas Apis melífera em perímetro urbano, desde de que instaladas e
monitoradas por pessoa habilitada e que não permaneça por mais de 10 (dez) dias após a instalação da colônia.
§ 4º. Fica autorizada a criação, o comércio e o transporte de abelhas nativas (abelhas sem ferrão – meliponíneos), para fins de pesquisa
cientifico-pedagógicas, atividades de lazer, consumo próprio ou comercial e de outros produtos destas abelhas, objetivando o resgate, reposição de plantéis originais, preservação de espécies e utilização na polinização das plantas em todo o território do município, seja urbano
ou rural.
Art. 9º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Saudades/SC, 20 de outubro de 2021.
MACIEL SCHNEIDER
Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada e publicada em data supra.
MÁRCIO OTAIR HART
Secretária de Administração e Fazenda

LEI ORDINÁRIA N. 2.399, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3360043

LEI ORDINÁRIA N. 2.399, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE SAUDADES PARA O EXERCICIO DE 2022”.
MACIEL SCHNEIDER, Prefeito do Município de Saudades, estado de Santa Catarina, Faz Saber, a todos os habitantes deste Município que a
Câmara Municipal de Vereadores votou, aprovou e, Eu, sanciono e promulgo a seguinte:
LEI
DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Saudades SC, para exercício de 2022, estima a Receita e Fixa a Despesa em R$ 42.310.000,00
(Quarenta e dois milhões, trezentos e dez mil reais).
DO ORÇAMENTO DA PREFEITURA
Art. 2º - O orçamento da Prefeitura para o exercício de 2022 estima a Receita em R$ 38.000.000,00 (Trinta e oito milhões de reais) e a
Despesas Orçamentária em R$ 30.393.050,00 (Trinta milhões, trezentos e noventa e três mil e cinquenta reais), e Despesa Financeira de
R$ 7.606.950,00 (Sete milhões, seiscentos e seis mil, novecentos e cinquenta reais).
§ 1º - A Receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma
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da legislação em vigor, discriminados quadros anexos, com o seguinte desdobramento.
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS
1 – RECEITAS CORRENTES
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
1.2- Contribuições
1.3- Receita Patrimonial
1.4- Receita Agropecuária
1.5- Receita Industrial
1.6- Receita de Serviços
17-Transferências Correntes
1.9- Outras Receitas Correntes
2 – RECEITAS DE CAPITAL
2.1- Operações de Crédito
2.2- Alienação de Bens
2.3- Amortização de Empréstimos
2.4- Transferências de Capital
2.5- Outras Rec. De Capital
TOTAL

VALORES R$
37.948.000,00
4.707.000,00
780.000,00
92.500,00
66.000,00
0,00
21.500,00
32.181.000,00
100.000,00
52.000,00
0,00
2.000,00
20.000,00
30.000,00
0,00
38.000.000,00

§ 2º - A despesa da Prefeitura será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a seguinte classificação:
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
3– DESPESAS CORRENTES
3.1- Pessoal e Encargos Sociais
3.2- Juros e Encargos da Dívida
3.3- Outras Despesas Correntes
4 - DESPESAS DE CAPITAL
4.4- Investimentos
4.5- Inversões Financeiras
4.6- Amortização da Dívida
9 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9- Reserva de Contingência
– TRANSF. FINANCEIRAS AS FUNDOS MUNICIPAIS
- Fundo Municipal da Saúde
- Câmara Municipal de Vereadores
TOTAL GERAL DA DESPESA

VALOR R$
27.563.500,00
13.076.000,00
21.000,00
14.466.500,00
2.804.550,00
2.696.550,00
103.000,00
5.000,00
25.000,00
25.000,00
7.606.950,00
6.556.950,00
1.050.000,00
38.000.000,00

Art. 3º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde, Câmara Municipal de Vereadores e Autarquia SAMAE para o exercício de 2022 estima
a Receita e Fixa a Despesa conforme quadros abaixo descritos:
I – FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS
1 – RECEITAS CORRENTES
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
1.2- Contribuições
1.3- Receita Patrimonial
1.4- Receita Agropecuária
1.5- Receita Industrial
1.6- Receita de Serviços
17-Transferências Correntes
(-) Dedução de Receitas Correntes
1.9- Outras Receitas Correntes
2 – RECEITAS DE CAPITAL
2.1- Operações de Crédito
2.2- Alienação de Bens
2.3- Amortização de Empréstimos
2.4- Transferências de Capital
2.5- Outras Rec. De Capital
- TRANSF. FINANCEIRAS DA PREFEITURA
- Transferências financeiras da Prefeitura
TOTAL
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VALORES R$
2.696.000,00
20.000,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
2.655.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
6.556.950,00
6.556.950,00
9.256.950,00
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VALOR R$
8.977.450,00
4.583.500,00
0,00
4.393.950,00
279.500,00
279.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.256.950,00

II – AUTARQUIA SAMAE
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS
1 – RECEITAS CORRENTES
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
1.2- Contribuições
1.3- Receita Patrimonial
1.4- Receita Agropecuária
1.5- Receita Industrial
1.6- Receita de Serviços
17-Transferências Correntes
(-) Dedução de Receitas Correntes
1.9- Outras Receitas Correntes
2 – RECEITAS DE CAPITAL
2.1- Operações de Crédito
2.2- Alienação de Bens
2.3- Amortização de Empréstimos
2.4- Transferências de Capital
2.5- Outras Rec. De Capital
7- RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA
7.6 Receitas de Serviços
TOTAL

VALORES R$
1.546.000,00
10.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.525.000,00
0,00
0,00
6.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
1.610.000,00

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
3– DESPESAS CORRENTES
3.1- Pessoal e Encargos Sociais
3.2- Juros e Encargos da Dívida
3.3- Outras Despesas Correntes
4 - DESPESAS DE CAPITAL
4.4- Investimentos
4.5- Inversões Financeiras
4.6- Amortização da Dívida
9 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9- Reserva de Contingência
TOTAL GERAL DA DESPESA

VALOR R$
1.521.000,00
261.000,00
0,00
1.260.000,00
89.000,00
89.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.610.000,00

III – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS
- TRANSF. FINANCEIRAS DA PREFEITURA
- Transferências financeiras da Prefeitura
TOTAL

VALORES R$
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
3– DESPESAS CORRENTES
3.1- Pessoal e Encargos Sociais
3.2- Juros e Encargos da Dívida
3.3- Outras Despesas Correntes
4 - DESPESAS DE CAPITAL
4.4- Investimentos
4.5- Inversões Financeiras
4.6- Amortização da Dívida

VALOR R$
990.000,00
686.000,00
0,00
304.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
1.050.000,00

Art. 4º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de intempéries da natureza conforme anexo da LDO.
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUN. DE SAUDADES
I – Passivo Contingente
II – Intempéries
III – Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos
IV – Obtenção de Resultado Primário
V – Reforço de dotações Orçamentárias
TOTAL

0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00

§ 1º - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observando-se o limite
para cada evento de riscos fiscais especificado neste artigo.
§ 2º- Para efeito desta lei entende-se como “Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos”, as despesas diretamente relacionadas ao funcionamento e manutenção dos serviços de competência de cada uma das unidades gestoras não orçadas ou orçadas a menor.
Art. 5º - O Executivo está autorizado, nos termos do Art. 7º da Lei federal nº 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite
de 30% da Despesa estimada para o orçamento de cada uma das unidades gestoras, utilizando como fontes de recursos:
I – o excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício.
II – a anulação de saldos de dotações orçamentárias desde que não comprometidas.
III – superávit financeiro do exercício anterior.
Parágrafo Único – Excluem-se desse limite, os créditos adicionais suplementares, decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no
exercício, e o excesso de arrecadação das receitas de capital.
Art. 6º - As despesas por conta de dotações vinculadas a convênios, operações de crédito e outras receitas de realização extraordinária só
serão executadas ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa, ou por força de convênio.
Art. 7º – Durante o exercício de 2022 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei.
Art. 8º – Comprovando o interesse público municipal e mediante convênio, acordo ou ajuste, o Executivo Municipal poderá assumir custeios
de competência de outros entes da Federação.
Art. 9º – Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com os governos Federal, Estadual e Municipal, diretamente ou através
de seus órgãos da administração direta ou indireta, mediante o envio de cópia autêntica á Câmara Municipal, logo após a celebração de
tais atos.
Art. 10 – A presente Lei vigorará durante o exercício de 2022, a partir de 1º de janeiro, revogando-se as disposições em contrário.
Saudades/SC, 20 de outubro de 2021.
MACIEL SCHNEIDER
Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada e publicada em data supra.
MÁRCIO OTAIR HART
Secretário de Administração e Fazenda

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 2268

Schroeder
Prefeitura
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA 1

Publicação Nº 3358538

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DA REGIÃO DE JOINVILLE – FURJ, mantenedora da UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE – UNIVILLE,
com sede na Rua Paulo Malschitzki, 10, Zona Industrial Norte, em Joinville/SC, Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 84.714.682/0001-94,
neste ato representada pelo seu Diretor Administrativo, José Kempner, doravante denominada FURJ/UNIVILLE, e do outro lado, MUNICÍPIO
DE SCHROEDER, pessoa jurídica de direito público, CNPJ/MF nº 83.102.491/0001-09, com sede a Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201,
bairro Centro, em Schroeder/SC, nesta ato representada pelo Prefeito Sr. Felipe Voigt, doravante denominado MUNICÍPIO DE SCHROEDER,
firmam o presente CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO
MÚTUA convencionando as cláusulas e as condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Convênio de Cooperação Mútua tem por objetivo promover o intercambio técnico-científico e principalmente a difusão do Programa Institucional de Extensão Arte na Escola - Univille.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA MISSÃO DO PIEAE
O “Programa Institucional de Extensão Arte na Escola – (PIEAE)” tem como missão
qualificar processos educacionais em arte.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ABRANGÊNCIA
O Programa Institucional de Extensão Arte na Escola - Univille, com Prefeitura do Município de Schroeder, por meio da Secretaria da Educação, abrangerá as seguintes iniciativas:
a) Sub-programa de Educação Continuada, que visa, a qualificação do professor das redes públicas de ensino por meio da manutenção
de grupos de estudos e a realização de seminários, palestras e outras atividades presenciais e/ou à distância, conforme plano de trabalho
elaborado em parceria entre as duas instituições;
b) Sub-programa Midiateca, que proporciona o empréstimo de acervo de vídeos especializados em artes visuais com seus respectivos materiais de apoio de ensino, cujos direitos foram adquiridos pelo Instituto Arte na Escola e cedidos ao Programa Institucional de Extensão
Arte na Escola, na Univille;
c) Ações de assessoria técnica, pesquisa e de disseminação, que visem consolidar e ampliar a Rede Arte na Escola;
d) Disponibilização do Banco de Imagens e de informações a respeito da arte e seu ensino.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente Convênio será de 12 (doze) meses, podendo ser renovado por mútuo interesse das Partes, mediante a
formalização de instrumento jurídico específico.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES
Para consecução do presente Convênio, constituem-se obrigações das partes:
I - Da FURJ/UNIVILLE
Promover intercâmbio técnico-científico;
a) Assessorar na implementação e desenvolvimento do projeto pedagógico na área do ensino da arte;
b) Assessorar na realização de cursos de capacitação na área do ensino da arte, ou ministrá-los mediante orçamento aprovado pelos parceiros;
c) Disponibilizar o uso do acervo e de materiais didáticos sobre arte e ensino da arte advindos do Instituto Arte na Escola à Secretaria da
Educação, ou repassá- los quando vier destinado à esta Instituição;
d) Orientar na elaboração e implementação de projetos relacionados à área de arte e ensino da arte;
e) Orientar a formação de grupos de estudos;
f) Possibilitar o acesso ao Banco de Textos, Imagens e Videoteca advindos do Instituto Arte na Escola.
II – Da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO:
a) Alocar recursos humanos para a coordenação do Programa Arte na Escola objeto do presente instrumento;
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b) Possibilitar infra-estrutura física e material para o desenvolvimento do projeto com identificação do Programa Institucional de Extensão
Arte na Escola - Univille;
c) Possibilitar a formação de grupos de estudos com professores de arte vinculados a Secretaria da Educação;
d) Possibilitar a realização de cursos de capacitação aos professores de arte vinculados a Secretaria da Educação;
e) Alocar, quando necessário, carga horária aos docentes envolvidos no projeto, para atividades específicas ligadas ao Programa Institucional de Extensão Arte na Escola - Univille;
f) Possibilitar a saída dos docentes para receber assessoria específica em pólos regionais, encontros técnicos e seminários do Programa
Institucional de Extensão
Arte na Escola - Univille;
g) Possibilitar a realização de pesquisa na área do ensino da arte, nos vários níveis escolares, nos estabelecimentos de ensino vinculados à
Secretaria da Educação;
h) Estimular e viabilizar, teórica e metodologicamente, o ensino da arte em estabelecimentos de ensino vinculados à Secretaria da Educação;
i) Responder pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, de seguro e similares, de seu pessoal colocado a serviço do presente
Convênio.
j) Indicar um (a) coordenador (a) devidamente qualificado (a), com poderes para adotar as providências necessárias ao bom andamento do
presente Convênio, por meio do qual será sempre feito o contato entre as partes e com os demais integrantes;
k) Acondicionar adequadamente e disponibilizar aos professores de arte, os materiais didáticos recebidos do Instituto Arte na Escola;
l) Possibilitar ao coordenador do Programa Arte na Escola, na Secretaria da Educação, o acesso ao computador e a internet, bem como
endereço eletrônico;
CLÁUSULA SEXTA - DOS TRIBUTOS
Todos os tributos que incidem ou venham a incidir sobre este Convênio, assim como contribuições e encargos decorrentes das legislações
tributárias, trabalhista e previdenciária, são de responsabilidade plena e exclusiva do MUNICÍPIO DE SCHROEDER, que também responderá
pelo cumprimento de todas as obrigações e formalidades legais perante as autoridades competentes.
CLÁUSULA SETIMA – DAS RESPONSABILIDADES EMPREGATÍCIAS
Tendo em vista que a relação entre a FURJ/UNIVILLE e o MUNICÍPIO DE SCHROEDER, é celebrada sem qualquer vínculo empregatício, cada
parte assume expressamente, a responsabilidade integral trabalhista e previdenciária, bem como ambas se responsabilizam uma perante a
outra, pelo pessoal de seu quadro, além dos atos e/ou de seus prepostos.
CLAÚSULA OITAVA – DA DIVULGAÇÃO
Qualquer divulgação ou publicação de resultados obtidos em atividades decorrentes deste Convênio, somente poderão ser feitas com a
anuência de ambas as partes, devendo, sempre, fazer menção à cooperação ora acordada.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
Ambas as partes poderão rescindir este instrumento imediatamente, de comum acordo, ou, igualmente de forma imediata, unilateralmente,
quando não existir o cumprimento de qualquer uma das cláusulas pactuadas, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, ou, ainda, mediante aviso prévio, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias por qualquer uma das partes.
CLÁUSULA DEZ - DAS ALTERAÇÕES E DAS OMISSÕES
Eventuais mudanças ou ocorrência de situações novas deverão ser objeto de novo Convênio, elaborado conjuntamente pelas partes; os
casos omissos neste Convênio serão resolvidos de comum acordo entre as partes.
CLÁUSULA ONZE - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Joinville/SC, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas oriundas do presente instrumento.
E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo firmadas.
Joinville, 28 de julho de 2021.
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DA REGIÃO DE JOINVILLE – FURJ
mantenedora da Universidade da Região de Joinville - Univille
MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Testemunhas:
Nome: 		
CPF:

Nome:
CPF:
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EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO CONTRATO Nº. 79/2021 - PMS

Publicação Nº 3358966

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500
CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br
Extrato do Termo de Credenciamento Contrato nº. 79/2021 - PMS
Chamada Publica nº. 01/2021 – PMS - Processo nº. 102/2021-PMS
Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal
Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratado: ADARIO LAUBE, inscrito no CPF sob o nº. 028.519.739-83, residente na Rua Marechal Castelo Branco nº.7040, neste
Município de Schroeder, Estado de Santa Catarina, CEP: 89275-000
Objeto:
Nome do
Agricultor
Familiar
ADARIO
LAUBE

CPF

DAP

Produto

028.519.739-83 SDW0028519739831411190241 BANANA PASSA ORGÂNICA.
Banana
orgânica
in
natura
desidratada. Sem adição de açúcar.
Embalado em plástico transparente,
com identificação: nome do produto,
lista de ingredientes, origem do
produto, lote e prazo de validade ou
data de fabricação e data de validade,
conteúdo líquido (g, kg, ml ou l),
informações nutricionais, alergênicos
e informações quanto à lactose.
Embalagem de 1 kg.
FARINHA DE BANANA VERDE
INTEGRAL. Ingredientes: Banana
verde. Sem açúcar adicionado. Sem
conservantes. Embalado em plástico
transparente, com identificação:
nome do produto, lista de
ingredientes, origem do produto, lote
e prazo de validade ou data de
fabricação e data de validade,
conteúdo líquido (g, kg, ml ou l),
informações nutricionais, alergênicos
e informações quanto à lactose.
Embalagem de 500 g.
VALOR TOTAL R$

Quantidade/
Unidade

Preço
Proposto

Valor
Total

500
KG

33,50

10.050,00

300
KG

33,00

9.900,00

19.950,00

Data da Assinatura: 20/10/2021 – Vigência: 31/12/2021
Osvaldo Jurck
Prefeito Municipal
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EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO CONTRATO Nº. 80/2021 - PMS

Publicação Nº 3359021

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500
CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br
Extrato do Termo de Credenciamento Contrato nº. 80/2021 - PMS
Chamada Publica nº. 01/2021 – PMS - Processo nº. 102/2021-PMS
Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal
Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratado: ADOLAR KIENELT, inscrito no CPF sob o nº. 010.262.229-90, residente na Rua Germano Jahn nº.570, neste Município de
Schroeder, Estado de Santa Catarina, CEP: 89275-000
Objeto: aquisição de aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para utilização destes na merenda escolar
para suprir as necessidades das Unidades Escolares Municipais da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Schroeder/SC
Nome do
Agricultor
Familiar
ADOLAR
KIENELT

CPF

DAP

010.262.229-90 SDW0010262229900705190826

Produto

Quantidade/
Unidade

Preço
Proposto

Valor
Total

POLPA DE FRUTA CONCENTRADA
DIVERSOS
SABORES
–
produto
congelado, para confecção de suco. Sem
resíduos de impurezas, e sem sabor amargo.
Embalado em plástico transparente, com
identificação: nome do produto, lista de
ingredientes, origem do produto, lote e prazo
de validade ou data de fabricação e data de
validade, conteúdo líquido (g, kg, ml ou l),
informações nutricionais, alergênicos e
informações quanto à lactose. Embalagens
de 1 kg.
VALOR TOTAL R$

878
KG

22,77

19.992,06

19.992,06

Data da Assinatura: 20/10/2021 – Vigência: 31/12/2021
Osvaldo Jurck
Prefeito Municipal
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EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO CONTRATO Nº. 81/2021 - PMS

Publicação Nº 3359064

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500
CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br
Extrato do Termo de Credenciamento Contrato nº. 81/2021 - PMS
Chamada Publica nº. 01/2021 – PMS - Processo nº. 102/2021-PMS
Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal
Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratado: ALFREDO HACKBARTH, inscrito no CPF sob o nº. 136.611.089-72, residente na Rua Leodato Ribeiro nº. 305, neste
Município de Schroeder, Estado de Santa Catarina, CEP: 89275-000
Objeto: aquisição de aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para utilização destes na merenda escolar
para suprir as necessidades das Unidades Escolares Municipais da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Schroeder/SC
Nome do
Agricultor
Familiar

CPF

DAP

ALFREDO 136.611.089-72 SDW0136611089722707211131
HACKBARTH

Produto

Quantidade/
Unidade

Preço
Proposto

Valor
Total

BANANA
CATURRA
produto
CLIMATIZADO, de boa qualidade e com
grau de maturação intermediaria. Deverá
apresentar odor agradável, consistência
firme, não deverá apresentar perfurações,
machucados ou coloração não característica.
VALOR TOTAL R$

5.970
KG

3,35

19.999,50

19.999,50

Data da Assinatura: 20/10/2021 – Vigência: 31/12/2021
Osvaldo Jurck
Prefeito Municipal
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EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO CONTRATO Nº. 82/2021 - PMS

Publicação Nº 3359082

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500
CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br
Extrato do Termo de Credenciamento Contrato nº. 82/2021 - PMS
Chamada Publica nº. 01/2021 – PMS - Processo nº. 102/2021-PMS
Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal
Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratado: AMARILDO HACKBARTH, inscrito no CPF sob o nº. 060.440.449-20, residente na Rua Leopoldo Prust nº. 114, neste
Município de Schroeder, Estado de Santa Catarina, CEP: 89275-000
Objeto: aquisição de aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para utilização destes na merenda escolar
para suprir as necessidades das Unidades Escolares Municipais da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Schroeder/SC
Nome do
CPF
DAP
Produto
Agricultor
Familiar
AMARILDO 060.440.449-20 SDW0060440449200309200247 BANANA CATURRA - produto
HACKBARTH
CLIMATIZADO, de boa qualidade e
com grau de maturação intermediaria.
Deverá apresentar odor agradável,
consistência firme, não deverá
apresentar perfurações, machucados
ou coloração não característica.
VALOR TOTAL R$

Quantidade/
Unidade

Preço
Proposto

Valor
Total

5.970
KG

3,35

19.999,50

19.999,50

Data da Assinatura: 20/10/2021 – Vigência: 31/12/2021
Osvaldo Jurck
Prefeito Municipal
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EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO CONTRATO Nº. 83/2021 - PMS

Publicação Nº 3359136

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500
CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br
Extrato do Termo de Credenciamento Contrato nº. 83/2021 - PMS
Chamada Publica nº. 01/2021 – PMS - Processo nº. 102/2021-PMS
Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal
Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratado: COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR RIO NOVO - CORUPA, inscrito no CNPJ sob o nº.
08.086.051/0001-90, Est Garajuva nº.1701, no Município de Corupá, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.278-000
Objeto: aquisição de aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para utilização destes na merenda escolar
para suprir as necessidades das Unidades Escolares Municipais da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Schroeder/SC
Nome do
CNPJ
DAP
Agricultor
Familiar
COOPERATIVA08.086.051/0001- SDW808605100012910200509
DA
90
AGRICULTURA
FAMILIAR RIO
NOVO CORUPA

ASSINADO DIGITALMENTE

Produto

Quantidade/
Unidade

Preço
Proposto

Valor
Total

PÃO VERDE COM BIOMASSA
DE
BANANA
VERDE,
EMBALAGEM
COM
500
GRAMAS. Deve conter nos
ingredientes: Biomassa de banana
verde, farinha de trigo, sal, banha,
folha de couve, fermento biológico
fresco, açúcar, melhorador de
farinha e antimofo. Não deve
apresentar tamanho irregular. A
massa não poderá esfarelar ao toque
dos dedos. Não deverá estar
amassado, queimado, ou com
manchas escuras na parte inferior
do pão (evidência de fôrmas sujas).
Não deve possuir sabor, odor ou
aparência característicos de mofo.
Embalagem: acondicionado em
pacotes de polietileno transparente
resistente. Embalagem íntegra,
limpa e não violada. Rótulo com
indicação do fabricante, produto,
peso, ingredientes, informação
nutricional, data de fabricação,
prazo de validade e demais
especificações
exigidas
na
legislação vigente. Livre de insetos
e fungos. Com registro no órgão
competente. Embalagem contendo
1 unidade de 500 gramas, com
aproximadamente 16 - 20 fatias.
Prazo de Validade: mínimo de 4
dias. Data de fabricação: 1 dia.
BOLACHA DE NATA COM
BIOMASSA
DE
BANANA
VERDE, EMBALAGEM COM 1
KG. Deve conter nos ingrediente:
Biomassa de banana verde, amido
de milho, açúcar, farinha de trigo,
nata, manteiga, ovos, leite, baunilha
e fermento químico. A bolacha
deverá ser fabricada a partir de
matérias primas sãs e limpas, isenta
de matérias terrosas, parasitos e em
perfeito estado de conservação.
Serão rejeitados biscoitos mal
cozidos, queimados e de caracteres
organolépticos
anormais,
não
podendo apresentar excesso de
dureza e nem se apresentar
quebradiço. Não devem possuir
sabor,
odor
ou
aparência
característicos
de
mofo.
Embalagem íntegra, limpa e não
violada. Rótulo com indicação do
fabricante,
produto,
peso,
ingredientes,
informação
nutricional, data de fabricação,

600
UNID.

8,05

4.830,00

100
KG

26,05

2.605,00
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prazo de validade e demais
especificações
exigidas
na
legislação vigente. Livre de insetos
e fungos. Com registro no órgão
competente. Embalagem primaria
em pacotes impermeáveis lacrados
de 1 kg.
BOLACHA DE COCO COM
BIOMASSA
DE
BANANA
VERDE, EMBALAGEM COM 1
KG. Deve conter nos ingredientes:
Biomassa de banana verde, amido
de milho, açúcar, farinha de trigo,
nata,
manteiga,
ovos,
leite,
baunilha, fermento químico e coco
ralado. A bolacha deverá ser
fabricada a partir de matérias
primas sãs e limpas, isenta de
matérias terrosas, parasitos e em
perfeito estado de conservação,
serão rejeitados biscoitos mal
cozidos, queimados e de caracteres
anormais,
não
organolépticos
podendo apresentar excesso de
dureza e nem se apresentar
quebradiço. Não devem possuir
sabor,
odor
ou
aparência
característicos
de
mofo.
Embalagem íntegra, limpa e não
violada. Rótulo com indicação do
fabricante,
produto,
peso,
ingredientes,
informação
nutricional, data de fabricação,
prazo de validade e demais
especificações
exigidas
na
legislação vigente. Livre de insetos
e fungos. Com registro no órgão
competente. Embalagem primaria
em pacotes impermeáveis lacrados
de 1 kg.
BOLACHA DE CACAU COM
BIOMASSA
DE
BANANA
VERDE, EMBALAGEM COM 1
KG. Deve conter nos ingredientes:
Biomassa de banana verde, amido
de milho, açúcar, farinha de trigo,
nata,
manteiga,
ovos,
leite,
baunilha, fermento químico e cacau
50%. A bolacha deverá ser
fabricada a partir de matérias
primas sãs e limpas, isenta de
matérias terrosas, parasitos e em
perfeito estado de conservação,
serão rejeitados biscoitos mal
cozidos, queimados e de caracteres
organolépticos
anormais,
não
podendo apresentar excesso de
dureza e nem se apresentar
quebradiço. Não devem possuir
sabor,
odor
ou
aparência
característicos
de
mofo.
Embalagem íntegra, limpa e não
violada. Rótulo com indicação do
fabricante,
produto,
peso,
ingredientes,
informação
nutricional, data de fabricação,
prazo de validade e demais
especificações
exigidas
na
legislação vigente. Livre de insetos
e fungos. Com registro no órgão
competente. Embalagem primaria
em pacotes impermeáveis lacrados
de 1 kg.
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100
KG

28,89

2.889,00

100
KG

27,10

2.710,00
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BOLO DE LARANJA COM
BIOMASSA
DE
BANANA
VERDE, EMBALAGEM COM NO
MÍNIMO 1 kg. Deve conter nos
ingredientes: Biomassa de banana
verde, açúcar, azeite de canola,
farinha de trigo, manteiga, ovos,
suco de laranja, emustab, fermento
químico e sal. A massa não poderá
esfarelar ao toque dos dedos. Não
deverá estar amassado, queimado,
nem apresentar manchas escuras na
parte inferior (evidência de formas
sujas). Embalagem: Acondicionado
em embalagem plástica com tampa
transparente. Não deverá possuir
sabor,
odor
ou
aparência
de
mofo.
característicos
Embalagem íntegra, limpa e não
violada. Rótulo com indicação do
fabricante,
produto,
peso,
ingredientes,
informação
nutricional, data de fabricação,
prazo de validade e demais
especificações
exigidas
na
legislação vigente. Livre de insetos
e fungos. Com registro no órgão
competente. Prazo de validade:
Mínimo de 3 dias. Data de
fabricação: 1 dia. Embalagem com
no mínimo 1 kg.
CUCA DE BANANA COM
BIOMASSA
DE
BANANA
VERDE, EMBALAGEM COM NO
MÍNIMO 450 GRAMAS. Deve
conter nos ingredientes: Biomassa
de banana verde, leite, ovos,
manteiga, açúcar, farinha de trigo,
fermento biológico fresco, sal,
banha, baunilha, fermento químico
e banana caturra madura. Não
deverá estar amassado, queimado,
nem apresentar manchas escuras na
parte inferior (evidência de formas
sujas). Embalagem: Acondicionado
em embalagem plástica com tampa
transparente. Não deverá possuir
sabor,
odor
ou
aparência
característicos
de
mofo.
Embalagem íntegra, limpa e não
violada. Rótulo com indicação do
produto,
peso,
fabricante,
ingredientes,
informação
nutricional, data de fabricação,
prazo de validade e demais
especificações
exigidas
na
legislação vigente. Livre de insetos
e fungos. Com registro no órgão
competente. Prazo de validade:
Mínimo de 3 dias. Data de
fabricação: 1 dia. Embalagem com
no mínimo 450 gramas.
CUCA DE FAROFA COM
BIOMASSA
DE
BANANA
VERDE, EMBALAGEM COM NO
MÍNIMO 450 GRAMAS. Deve
conter nos ingredientes: Biomassa
de banana verde, leite, ovos,
manteiga, açúcar, farinha de trigo,
fermento biológico fresco, sal,
banha, baunilha e fermento
químico.
Não
deverá
estar
amassado,
queimado,
nem
apresentar manchas escuras na parte
inferior (evidência de formas sujas).
Embalagem: Acondicionado em
embalagem plástica com tampa
transparente. Não deverá possuir
sabor,
odor
ou
aparência
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300
UNID.

21,50

6.450,00

500
UNID.

9,49

4.745,00

500
UNID.

9,10

4.550,00
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característicos
de
mofo.
Embalagem íntegra, limpa e não
violada. Rótulo com indicação do
fabricante,
produto,
peso,
ingredientes,
informação
nutricional, data de fabricação,
prazo de validade e demais
especificações
exigidas
na
legislação vigente. Livre de insetos
e fungos. Com registro no órgão
competente. Prazo de validade:
Mínimo de 3 dias. Data de
fabricação: 1 dia. Embalagem com
no mínimo 450 gramas.
BIOMASSA
DE
BANANA
VERDE, EMBALAGEM COM 1
KG. Deve conter nos ingredientes:
Banana
verde.
Embalagem:
acondicionada em embalagem
plástica transparente à vácuo. Não
deverá possuir sabor, odor ou
aparência característicos de mofo.
Embalagem íntegra, limpa e não
violada. Rótulo com indicação do
fabricante,
produto,
peso,
ingredientes,
informação
nutricional, data de fabricação,
prazo de validade e demais
especificações
exigidas
na
legislação vigente. Livre de insetos
e fungos. Com registro no órgão
competente. Embalagem com 1 kg.
BIOMASSA
DE
BANANA
VERDE, EMBALAGEM COM
500 GRAMAS. Deve conter nos
ingredientes:
Banana
verde.
Embalagem: acondicionada em
embalagem plástica transparente à
vácuo. Não deverá possuir sabor,
odor ou aparência característicos de
mofo. Embalagem íntegra, limpa e
não violada. Rótulo com indicação
do fabricante, produto, peso,
ingredientes,
informação
nutricional, data de fabricação,
prazo de validade e demais
especificações
exigidas
na
legislação vigente. Livre de insetos
e fungos. Com registro no órgão
competente. Embalagem com 500
gramas.
BIOMASSA
DE
BANANA
VERDE, EMBLAGEM COM 250
GRAMAS. Deve conter nos
ingredientes:
Banana
verde.
Embalagem: acondicionada em
embalagem plástica transparente à
vácuo. Não deverá possuir sabor,
odor ou aparência característicos de
mofo. Embalagem íntegra, limpa e
não violada. Rótulo com indicação
do fabricante, produto, peso,
ingredientes,
informação
nutricional, data de fabricação,
prazo de validade e demais
especificações
exigidas
na
legislação vigente. Livre de insetos
e fungos. Com registro no órgão
competente. Embalagem com 250
gramas.
VALOR TOTAL R$
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200
UNID.

21,50

4.300,00

100
UNID.

13,00

1.350,00

100
UNID.

8,50

850,00

35.279,00

Data da Assinatura: 20/10/2021 – Vigência: 31/12/2021
Osvaldo Jurck
Prefeito Municipal
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EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO CONTRATO Nº. 84/2021 - PMS

Publicação Nº 3359266

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500
CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br
Extrato do Termo de Credenciamento Contrato nº. 84/2021 - PMS
Chamada Publica nº. 01/2021 – PMS - Processo nº. 102/2021-PMS
Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal
Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratado: ENIR JOSÉ DANNA, inscrito no CPF sob o nº. 571.576.509-91, residente na Rua Presidente Costa e Silva s/nº., no
Município de Schroeder, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.275-000
Objeto: aquisição de aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para utilização destes na merenda escolar
para suprir as necessidades das Unidades Escolares Municipais da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Schroeder/SC
Nome do
Agricultor
Familiar

ENIR JOSÉ
DANNA.

CPF

DAP

571.576.509-91 SDW05715776509912307210935

Produto

Quantidade/
Unidade

Preço
Proposto

Valor
Total

BANANA CATURRA - produto
CLIMATIZADO, de boa qualidade e com
grau de maturação intermediaria. Deverá
apresentar odor agradável, consistência
firme, não deverá apresentar perfurações,
machucados
ou
coloração
não
característica.
VALOR TOTAL R$

5.970
KG

3,35

19.999,50

19.999,50

Data da Assinatura: 20/10/2021 – Vigência: 31/12/2021
Osvaldo Jurck
Prefeito Municipal
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EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO CONTRATO Nº. 85/2021 - PMS

Publicação Nº 3359324

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500
CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br
Extrato do Termo de Credenciamento Contrato nº. 85/2021 - PMS
Chamada Publica nº. 01/2021 – PMS - Processo nº. 102/2021-PMS
Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal
Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratado: IÂNDRA GERTRUDES CAMPREGHER, inscrita no CPF sob o nº. 075.331.849-04, residente na Estrada Geral Serra dos
Alves nº 11969 no Município de Agrolândia, Estado de Santa Catarina, CEP: 88.420-000
Objeto: aquisição de aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para utilização destes na merenda escolar para
suprir as necessidades das Unidades Escolares Municipais da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Schroeder/SC
Nome do
Agricultor
Familiar

CPF

DAP

IÂNDRA
075.331.849-04 SDW0075331849042711200849
GERTRUDES
CAMPREGHER

Produto

Quantidade/
Unidade

Preço
Proposto

Valor
Total

CHÁ DESIDRATADO (ERVAS ou
ERVAS E FRUTAS) - produto
desidratado e embalado hermeticamente,
com data de validade. Deverá apresentar
odor característico, não deverá apresentar
perfurações, nem fungos.
VALOR TOTAL R$

50
KG

366,00

18.300,00

18.300,00

Data da Assinatura: 20/10/2021 – Vigência: 31/12/2021
Osvaldo Jurck
Prefeito Municipal
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EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO CONTRATO Nº. 86/2021 - PMS

Publicação Nº 3359360

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500
CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br
Extrato do Termo de Credenciamento Contrato nº. 86/2021 - PMS
Chamada Publica nº. 01/2021 – PMS - Processo nº. 102/2021-PMS
Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal
Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratado: IVONETE CAMPREGHER, inscrita no CPF sob o nº. 075.331.849-04, residente na Estrada Geral Serra dos Alves nº
13142 no Município de Agrolândia, Estado de Santa Catarina, CEP: 88.420-000
Objeto: aquisição de aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para utilização destes na merenda escolar para
suprir as necessidades das Unidades Escolares Municipais da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Schroeder/SC
Nome do
Agricultor
Familiar

CPF

DAP

IVONETE
075.331.849-04 SDW0907756359870604210357
CAMPREGHER

Produto

Quantidade/
Unidade

Preço
Proposto

Valor
Total

CHÁ DESIDRATADO (ERVAS ou
ERVAS E FRUTAS) - produto
desidratado e embalado hermeticamente,
com data de validade. Deverá apresentar
odor característico, não deverá apresentar
perfurações, nem fungos.
VALOR TOTAL R$

50
KG

366,00

18.300,00

18.300,00

Data da Assinatura: 20/10/2021 – Vigência: 31/12/2021
Osvaldo Jurck
Prefeito Municipal
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EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO CONTRATO Nº. 87/2021 - PMS

Publicação Nº 3359386

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500
CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br
Extrato do Termo de Credenciamento Contrato nº. 87/2021 - PMS
Chamada Publica nº. 01/2021 – PMS - Processo nº. 102/2021-PMS
Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal
Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratado: MARGARET BRAND, inscrita no CPF sob o nº. 947.783.029-15, residente na Rua Otto Hackbarth nº 225 no Município de
Schroeder, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.2725-000
Objeto: aquisição de aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para utilização destes na merenda escolar para
suprir as necessidades das Unidades Escolares Municipais da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Schroeder/SC
Nome do
Agricultor
Familiar

CPF

DAP

MARGARET 947.783.029-15 SDW0947783029152102200802
BRAND.

Produto

Quantidade/
Unidade

Preço
Proposto

Valor
Total

CEBOLINHA (TEMPERO) – maço
contendo
folhas
íntegras,
bem
desenvolvidas,
frescas,
coloração
uniforme. Com talos, sem raízes, isento
de material terroso, sem parasitas ou
larvas.
COUVE FOLHA - produto fresco, de
primeira qualidade, tamanho e coloração
uniformes, firme, intacto, isento de
material terroso, sem parasitas ou larvas.
Folhas sem manchas, bem desenvolvidas,
e sem danos físicos.
SALSINHA (TEMPERO) - maço
contendo
folhas
íntegras,
bem
desenvolvidas,
frescas,
coloração
uniforme. Com talos, sem raízes, isento
de material terroso, sem parasitas ou
larvas.
VALOR TOTAL R$

1.500
MAÇO

3,75

5.625,00

1.200
MAÇO

3,39

4.068,00

1.500
MAÇO

4,06

6.090,00

15.783,00

Data da Assinatura: 20/10/2021 – Vigência: 31/12/2021
Osvaldo Jurck
Prefeito Municipal
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EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO CONTRATO Nº. 88/2021 - PMS

Publicação Nº 3359434

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500
CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br
Extrato do Termo de Credenciamento Contrato nº. 88/2021 - PMS
Chamada Publica nº. 01/2021 – PMS - Processo nº. 102/2021-PMS
Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal
Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratado: ROSILENE KIENELDR DOGE, inscrita no CPF sob o nº. 891.895.669-04, residente na Rua Germano Jahn nº 570 no
Município de Schroeder, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.2725-000,
Objeto: aquisição de aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para utilização destes na merenda escolar para
suprir as necessidades das Unidades Escolares Municipais da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Schroeder/SC
Nome do
Agricultor
Familiar

ROSILENE
KIENELDR
DOGE

CPF

DAP

891.895.669-04 SDW0891895669042911180321

Produto

Quantidade/
Unidade

Preço
Proposto

Valor
Total

POLPA DE FRUTA CONCENTRADA
DIVERSOS SABORES – produto
congelado, para confecção de suco. Sem
resíduos de impurezas, e sem sabor
amargo.
Embalado
em
plástico
transparente, com identificação: nome do
produto, lista de ingredientes, origem do
produto, lote e prazo de validade ou data
de fabricação e data de validade,
conteúdo líquido (g, kg, ml ou l),
informações nutricionais, alergênicos e
informações
quanto
à
lactose.
Embalagens de 1 kg.
VALOR TOTAL R$

878
Kg

22,77

19.992,06

19.992,06

Data da Assinatura: 20/10/2021 – Vigência: 31/12/2021
Osvaldo Jurck
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.129/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358540

PORTARIA Nº 9.129/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021
CONSTITUI E NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO DE PROCESSO
SELETIVO Nº 003/2021-SEMEC/PMS.
FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º Fica constituída a Comissão de Processo Seletivo nº 003/2021-SEMEC/PMS, integrada pelos seguintes membros: Melani Zelfeld –
Coordenadora Administrativa – CPF nº 026.276.879-80, Tiago Rafael Muchalski Petry – Assessor de Educação – CPF nº 083.661.079-22,
Luana Francine Mayer – Assessora de Educação – CPF nº 084.636.429-85, para sob a Presidência do primeiro, coordenação da segunda e
sendo secretariados pela terceira, preparar, executar e julgar o Processo Seletivo destinado ao preenchimento de vagas de cargos existentes
no Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de Schroeder.
Art.2º A Comissão do Processo Seletivo ora constituída atenderá às disposições legais em vigor, bem como tomará as providencias necessárias à sua fiel execução.
Art. 3º A Comissão do Processo Seletivo, poderá contratar pessoa ou órgão estranho à Prefeitura Municipal para elaboração e execução do
Processo seletivo, correndo as despesas por conta de dotações especificas do Orçamento Geral do Município.
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Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação do DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº. 1.669/2008, de 17 de junho
de 2008.
PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Schroeder, 20 de outubro de 2021.
FELIPE VOIGT 			
ARMELINDA WALZ SCHMITT
Prefeito Municipal 		
Secretária de Educação e Cultura
Publicada por:
TÂNIA MARIA ZOZ
Secretária Executiva

PORTARIA Nº 9.130/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358541

PORTARIA Nº 9.130/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1° ACEITAR, o afastamento por Auxilio Doença a partir de 20/10/2021 da servidora Sra. Silvanete Regina Zoz, que desempenha a função de Agente Comunitário de Saúde - ESF, na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor nesta data, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº.
1.669/2008, de 17/06/2008.
Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.
Schroeder, 20 de outubro de 2021.
FELIPE VOIGT 			
INGRIT ELI ROWEDER
Prefeito Municipal 		
Secretária de Sáude
Publicada por:
TÂNIA MARIA ZOZ
Secretária Executiva

PORTARIA Nº. 9.131/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358829

PORTARIA Nº. 9.131/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021
FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1° NOMEAR, a partir de 18/10/2021, a Sra. Rafaela Lenhardt Linzmeyer para exercer o Cargo Comissionado de Assessora de Planejamento, Gestão e Finanças, percebendo o nível salarial n° 001 - Comissionados (Nível 178), com carga horária de 40 (quarenta) horas
semanais.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor nesta data, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº
1.669/2008, de 17/06/2008, com efeitos retroativos a 18 de outubro de 2021.
Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.
Schroeder, 20 de outubro de 2021.
FELIPE VOIGT 			
DENILSON WEISS
Prefeito Municipal 		
Secretário de Planejamento, Gestão e
Finanças
Publicada por:
TÂNIA MARIA ZOZ
Secretária Executiva

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 2284

ATA CHAMADA PÚBLICA 01_2021-PMS (SEQUÊNCIA 02
ESTADO DE SANTA CATARINA

Publicação Nº 3358872

OUTRAS MODALIDADES

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Nr.: 1/2021 - OU

CNPJ: 83.102.491/0001-09
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201
C.E.P.: 89275-000
- Schroeder - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:

102/2021

Data do Processo:

01/07/2021
Folha: 1/1

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Número da ATA: 154/2021 (Sequência: 2)

OBJETO DA LICITAÇÃO:
aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para utilização destes na merenda escolar para suprir as
necessidades das Unidades Escolares Municipais da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Schroeder/SC

A comissão reuniu-se após transcorrido os prazos de recurso e contrarrazões e decorrido o prazo da COOPERATIVA DE
PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL DE SCHROEDER apresentar a documentação exigida no Parecer 245/2021-PROJUR,
e para recebimento do Parecer 251/2021-PROJUR que traz em sua conclusão que "esta procuradoria sugere pelo
deferimento do pedido realizado pela COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL DE SCHROEDER COOPER SCHROEDER, a qual requer a desistência de todos os itens credenciados na chamada pública nº. 001/2021PMS, Processo de Licitação nº. 102/2021-PMS. Ainda, em ato sequente, sugere para dar o regular andamento ao
processo licitatório." Diante do Parecer 251/2021-PROJUR a comissão decide por acatar a desistência da
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL DE SCHROEDER em todos os itens credenciados e mantendo-se
as demais decisões em ata anterior. Ficando assim determinado: A COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR RIO
NOVO, está credenciada para os itens36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45. O senhor ADOLAR KIENLT, está
credenciado para o item 19 A senhora ROSILENE KIENELDT DOGE, está credenciada para o item 19 O senhor
ALFREDO HACKBARTH, está credenciado para o item 03 O senhor ENIR JOSÉ DANNA, está credenciado para o item
03 O senhor AMARILDO HACKBARTH, está credenciado para o item 03 O senhor ADARIO LAUBE, está credenciado
para os itens 26 e 28 A senhora MARGARETE BRAND, está credenciada para os itens 9, 14 e 21 A senhora IÂNDRA
GERTRUDES CAMPREGHER está credenciada para o item 11 A senhora IVONETE CAMPREGHER está credenciada
para o item 11 Constatou-se que o senhor MARCIO WEHRMEISTER e a senhora NOEMI POMMERENING
CAMPREGHER ambos apresentaram projeto de venda para o item 16 entretanto não apresentaram os documentos
pertinentes a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas específicas conforme
solicitado no edital, sendo assim o senhor MARCIO WEHRMEISTER e a senhora NOEMI POMMERENING
CAMPREGHER não estão credenciados para o item 16. E a COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL DE
SCHROEDER fica descredenciada em todos itens propostos visto o pedido de desistência acatado no Parecer 251
/2021-PROJUR. Será enviado o processo para homologação. Sem mais, encerra-se a sessão e pede-se a devida
publicação da ata e do Parecer 250/2021-PROJUR.

Schroeder, 20 de Outubro de 2021
COMISSÃO:

Daniela Samulescki

- ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

Valderi Rocha de Camargo

- ........................................ - MEMBRO

Ivandra de Souza

- ........................................ - MEMBRO

Valquiria Heidorn Eing

- ........................................ - MEMBRO

Marlene Neumann

- ........................................ - SECRETÁRIA

Rafaela Susan Kienen

- ........................................ - MEMBRO SUPLENTE

Tânia Maria Zoz

- ........................................ - MEMBRO SUPLENTE
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Data do Processo:

Processo de Licitação:

Processo Administrativo:
20/09/2021

136/2021

Folha: 1/11

Nr.: 80/2021 - PR

PREGÃO PRESENCIAL

(Sequência: 3)

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas
as
propostas,
a
comissão
emitiu
o
parecer
discriminando
o(s)
vencedor(es),
conforme
segue
abaixo:

Ao(s) 20 de Outubro de 2021, às 08:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE SCHROEDER
, reuniram-se os membros da
Comissão de Licitação, desiginada pela(o) Portaria nº 8675/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 136/2021, Licitação nº 80/2021 - PR, na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 153/2021

Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de material se limpeza
para suprir as necessidades da Secretarias de Obras e Serviços Urbanos; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria
de Educação e Cultura; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio; Secretaria de
Saúde; Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo; Secretaria de Assistência Social e Gabinete do Prefeito d

OBJETO DA LICITAÇÃO:

83.102.491/0001-09
CNPJ:
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201
89275-000
C.E.P.:
- Schroeder - SC
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PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 80/2021 - PR
Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

136/2021
20/09/2021
Folha: 2/11

Parecer da Comissão:

ASSINADO DIGITALMENTE

A pregoeira e a equipe de apoio reuniram-se para etapa de lances conforme determinado em ata anteriormente. Os
documentos serão analisados com data de 18 de outubro de 2021, data da abertura do processo. Em
prosseguimento, passou-se à fase competitiva, e após encerramento dos lances registrados resultaram vencedoras as
empresas conforme segue ata de lances. Foi constatado que houve erro de digitação para o item 29 (R$ 1,05) da
empresa ISANETE APARECIDA PACHECO COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICO E PAPELARIA - ME o qual
foi devidamente corrigido para R$10,50. O representante da empresa DISQUEMED DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALAR LTDA. - EPP pede desclassificação para o item 64 pois cotou de outra gramatura. O
representante da empresa SANTA RITA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. - ME pede desclassificação no item
64 pois cotou outra gramatura. O representante da empresa KLEIN E FILHOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - ME
pede desclassificação para o item 136 pois cotou valor errado para o pacote e para o item 34 pois o produto cotado
não é basculante. Constatando vencedora a empresa SANTA RITA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. - ME para
o item 01 sendo aberto o envelope de habilitação da licitante vencedora, cujos documentos foram rubricados pela
pregoeira e pela equipe de apoio e colocados à disposição para exame e rubricação. Constatando que a empresa
SANTA RITA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. - ME apresentou a documentação de acordo com o edital,
resultando assim habilitada. Constatando vencedora a empresa FLORALIS AROMAS LTDA para o item 02 sendo
aberto o envelope de habilitação da licitante vencedora, cujos documentos foram rubricados pela pregoeira e pela
equipe de apoio e colocados à disposição para exame e rubricação. Constatando que a empresa FLORALIS AROMAS
LTDA apresentou a documentação de acordo com o edital, resultando assim habilitada. Constatando vencedora a
empresa J.P. DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - EPP, para o item 03 sendo aberto o
envelope de habilitação da licitante vencedora, cujos documentos foram rubricados pela pregoeira e pela equipe de
apoio e colocados à disposição para exame e rubricação. Constatando que a empresa J.P. DE LIMA COMÉRCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - EPP, apresentou a documentação de acordo com o edital, resultando assim
habilitada. Constatando vencedora a empresa KELLY A. D. S. MINIOLI COMÉRCIO DA PRODUTOS LTDA. -ME,
para o item 04 sendo aberto o envelope de habilitação da licitante vencedora, cujos documentos foram rubricados pela
pregoeira e pela equipe de apoio e colocados à disposição para exame e rubricação. Constatando que a empresa
KELLY A. D. S. MINIOLI COMÉRCIO DA PRODUTOS LTDA. -ME, apresentou a documentação de acordo com o
edital, resultando assim habilitada. Constatando vencedora a empresa KLEIN E FILHOS PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA. - ME para o item 05 sendo aberto o envelope de habilitação da licitante vencedora, cujos documentos foram
rubricados pela pregoeira e pela equipe de apoio e colocados à disposição para exame e rubricação. Constatando que
a empresa KLEIN E FILHOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - ME apresentou a documentação de acordo com o
edital, resultando assim habilitada.
Constatando vencedora a empresa DISQUEMED DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALAR LTDA. - EPP
para o item 07 sendo aberto o envelope de habilitação da licitante
vencedora, cujos documentos foram rubricados pela pregoeira e pela equipe de apoio e colocados à disposição para
exame e rubricação. Constatando que a empresa DISQUEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR
LTDA. - EPP apresentou a documentação de acordo com o edital, resultando assim habilitada.
Constatando
vencedora a empresa DIANA MARTINS DOS SANTOS 10769357962 para o item 14 sendo aberto o envelope de
habilitação da licitante vencedora, cujos documentos foram rubricados pela pregoeira e pela equipe de apoio e
colocados à disposição para exame e rubricação. Constatando que a empresa DIANA MARTINS DOS SANTOS
10769357962 apresentou a documentação de acordo com o edital, resultando assim habilitada.
Constatando
vencedora a empresa SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI - EPP para o item 15 sendo aberto o envelope de habilitação
da licitante vencedora, cujos documentos foram rubricados pela pregoeira e pela equipe de apoio e colocados à
disposição para exame e rubricação. Constatando que a empresa SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI - EPP
apresentou a documentação de acordo com o edital, resultando assim habilitada. Constatando vencedora a empresa
ISANETE APARECIDA PACHECO COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICO E PAPELARIA - ME para o item 17
sendo aberto o envelope de habilitação da licitante vencedora, cujos documentos foram rubricados pela pregoeira e
pela equipe de apoio e colocados à disposição para exame e rubricação. Constatando que a empresa ISANETE
APARECIDA PACHECO COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICO E PAPELARIA - ME não apresentou Certidão
Simplificada documento exigido no item 7.1.11 e a mesma não cumpriu com a exigência na fase de credenciamento,
sendo assim a empresa ISANETE APARECIDA PACHECO COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICO E
PAPELARIA - ME não apresentou a documentação de acordo com o edital, resultando assim inabilitada. Sendo assim
o item 16 foi passado para a segunda colocada a empresa KELLY A. D. S. MINIOLI COMÉRCIO DA PRODUTOS
LTDA. -ME da qual já foi aberta a documentação e a mesma está habilitada. Constatando vencedora a empresa
TAYU QUÍMICA EIRELI - EPP para o item 19 sendo aberto o envelope de habilitação da licitante vencedora, cujos
documentos foram rubricados pela pregoeira e pela equipe de apoio e colocados à disposição para exame e
rubricação. Constatando que a empresa TAYU QUÍMICA EIRELI - EPP não apresentou Contrato Social, este
documento é exigido no item 7.1.10, sendo que o mesmo não foi apresentado de acordo com o edital na fase de
credenciamento, e não apresentou Alvará de Licença e Localização ou alvará Sanitário, este documento é exigido no
edital no item 7.1.6, sendo assim a empresa TAYU QUÍMICA EIRELI - EPP não apresentou a documentação de
acordo com o edital, resultando assim inabilitada. Diante do exposto será passado o item 19 para a segunda colocada
a empresa J.P. DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - EPP, a qual já está habilitada.
Constatando vencedora a empresa SEBOLD INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME para o item 29 sendo
aberto o envelope de habilitação da licitante vencedora, cujos documentos foram rubricados pela pregoeira e pela
equipe de apoio e colocados à disposição para exame e rubricação. Constatando que a empresa SEBOLD
INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME apresentou a documentação de acordo com o edital, resultando assim
habilitada. Constatando vencedora a empresa ALFA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E
COSMÉTICOS LTDA para o item 30 sendo aberto o envelope de habilitação da licitante vencedora, cujos documentos
foram rubricados pela pregoeira e pela equipe de apoio e colocados à disposição para exame e rubricação.
Constatando que a empresa ALFA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E COSMÉTICOS LTDA
apresentou a documentação de acordo com o edital, resultando assim habilitada. Constatando vencedora a empresa
RGP LIMPEZA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME para o item 34 sendo aberto o
envelope de habilitação da licitante vencedora, cujos documentos foram rubricados pela pregoeira e pela equipe de
apoio e colocados à disposição para exame e rubricação. Constatando que a empresa RGP LIMPEZA COMÉRCIO
VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME apresentou a documentação de acordo com o edital,
resultando assim habilitada. Constatando vencedora a empresa SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,
ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP, para o item 37 sendo aberto o envelope de habilitação da licitante
vencedora, cujos documentos foram rubricados pela pregoeira e pela equipe de apoio e colocados à disposição para
exame e rubricação. Constatando que a empresa SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E
EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP, apresentou a documentação de acordo com o edital, resultando assim habilitada.
Constatando vencedora a empresa VILLA PAPÉIS LTDA. - EPP para o item 55 sendo aberto o envelope de
habilitação da licitante vencedora, cujos documentos foram rubricados pela pregoeira e pela equipe de apoio e
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habilitação da licitante vencedora, cujos documentos foram rubricados pela pregoeira e pela equipe de apoio e
colocados à disposição para exame e rubricação. Constatando que a empresa VILLA PAPÉIS LTDA. - EPP
apresentou Alvará Sanitário sem autenticação e/ou sem código de verificação na internet, este documento é exigido
no edital no item 7.1.6 e deve obedecer ao disposto no item 7.4, sendo assim a empresa VILLA PAPÉIS LTDA. EPP não apresentou a documentação de acordo com o edital, resultando assim inabilitada. Diante do exposto será
passado o item 55 para a segunda colocada a empresa J.P. DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA. - EPP, a qual já está habilitada. Constatando vencedora a empresa COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS
EIRELI - EPP para o item 59 sendo aberto o envelope de habilitação da licitante vencedora, cujos documentos foram
rubricados pela pregoeira e pela equipe de apoio e colocados à disposição para exame e rubricação. Constatando que
a empresa COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - EPP apresentou a documentação de acordo com o edital,
resultando assim habilitada Constatando vencedora a empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
LTDA para o item 61 sendo aberto o envelope de habilitação da licitante vencedora, cujos documentos foram
rubricados pela pregoeira e pela equipe de apoio e colocados à disposição para exame e rubricação. Constatando que
a empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA apresentou a documentação de acordo com o
edital, resultando assim habilitada. Foi cancelado o item 64 pois os valores estão acima do valor de referência do
edital. Constatando vencedora a empresa MÁXIMA ATACADISTA EIRELI - EPP, para o item 72 sendo aberto o
envelope de habilitação da licitante vencedora, cujos documentos foram rubricados pela pregoeira e pela equipe de
apoio e colocados à disposição para exame e rubricação. Constatando que a empresa MÁXIMA ATACADISTA EIRELI
- EPP, apresentou a documentação de acordo com o edital, resultando assim habilitada. O representante da
empresa SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI - EPP pede a desclassificação para o item 117 pois cotou a litragem
errado.
O representante da empresa SANTA RITA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. - ME pede
desclassificação no item 127 pois cotou outro material. O representante da empresa KELLY A. D. S. MINIOLI
COMÉRCIO DA PRODUTOS LTDA. -ME manifesta a intenção de recurso devido o item 14 o edital pede em sua
descrição copo com180 ml pesando 2,2 gramas a unidade ou seja, norma ABNT antiga que é reforçado e todos
concorrentes devido ao preço praticado devem ter cotado o copo norma ABNR nova com 1,62 gramas por unidade, ou
seja, infringindo a descrição do edital motivo pelo qual se faz necessário apresentação de uma ficha técnica para
constatação do ocorrido, e para o item 47 papel higiênico folga dupla o edital pede que o papel higiênico folha dupla
seja branco e a marca sírius por ser reciclado é cinza e o edital pede que seja neutro mas por ter matéria prima
reciclada não é neutro. Diante do exposto abre-se prazo de recurso, encerra-se a sessão e pede-se que seja entregue
cópia
da
ata
às
empresas
participantes.
Participante:

6517 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Item

Especificação

60

Repelente contra insetos para uso de crianças acima de 2
anos de idade, testado Dermatologicamente, frasco com
minimo 100ml.
Aparelho de barbear descartável
SACO PLASTICO BRANCO DE LIXO, 100 LITROS
(73X87X0,07) C/ EMBLEMA INFECTANTE, C/ 100 UND.
Lixeira em anox inox com pedal. Deve possuir: balde
interne removivel, alça para transporte. Capacidade mínima
de 2 l

121
124
147

Un.Med. Qtde Cotada
UN
UN
UN
UN

Marca

Desconto

2.422,00 FRANCEFARMA 0,0000
20,00 MAXICOR
103,00 RAVA
15,00 MOR

Preço Unitário

21.635,73

0,0000
0,0000

0,733
50,533

14,66
5.204,90

0,0000

57,039

855,59

Total do Participante -------->
Participante:

Especificação
Bloqueador solar fator mínimo FPS 30, contra raios UVA
95% e UVB, com vitamina E, frasco com quantidade
minima de 110ml. Fabricação brasileira.
Colheres descartáveis, plástica, sobremesa medindo
aproximadamente 12 cm super resistente, pacote com 50
unidades.
Protetor Solar facial FPS 60, para todos os tipos de pele.
Formula Oil Free. Embalagem 50 ml.
Saco plástico para acondicionamento de Resíduo
Infectante, cor VERMELHO, 100 Litros (73X87X0,07) com
Emblema Infectante, pacote com 100 unidade.

12
56
120

Un.Med. Qtde Cotada

Marca

Desconto

Preço Unitário

846,00 nutriex

0,0000

8,00

6.768,00

PCT

200,00 stralplast

0,0000

2,18

436,00

UN

690,00 nutriex

0,0000

12,49

8.618,10

0,0000

90,40

4.520,00

UN

50,00 nekplast

19
28

41

_________________________
20.342,10

10124 - J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Especificação

Item
3

Preço Total

UN

Total do Participante -------->
Participante:

_________________________
27.710,88

6852 - DISQUEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTD

Item
7

Preço Total

8,933

ÁLCOOL LÍQUIDO HIDRATADO (92,8° INPM) COM 01
LITRO CADA
Disco para máquinas industriais de lavar pisos, super
removedor preto 350mm. Composto por filamentos de
nylon e partículas abrasivas espalhadas por todo o disco.
Lenço de Papel, cor branca, medidas minimas de 14,2 x
21,4cm, embalagem com 50 unidades, produzido com
matéria prima 100% natural. Ideais também para limpeza
de objetos delicados, como cubetas.
MULTI-INSETICIDA AEROSOL - FRASCO C/ NO MÍNIMO
300ML

ASSINADO DIGITALMENTE

Un.Med. Qtde Cotada
UN
UN

Marca

5.330,00 ITAJÁ
32,00 BRITISH

Desconto

Preço Unitário

Preço Total

0,0000

6,18

32.939,40

0,0000

15,50

496,00

PCT

990,00 KISS

0,0000

3,35

3.316,50

UN

360,00 U. INSET

0,0000

6,46

2.325,60
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Participante:

10124 - J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Item

Especificação

47

PAPEL HIGIÊNICO ESPECIAL, BRANCO, FOLHA DUPLA,
NEUTRO COM NO MÍNIMO 30 M - FARDO COM 64
ROLOS.
Prendedor de roupas de madeira. Pacote com 12un.
Removedor de cera e de impermeabilizante, com pricipio
ativo butil glicol. Frasco 5lts
Suporte (dispenser) para Papel Higiênico Rolão 500 m.
Dimensão do Produto (Altura x Largura x Profundidade):
28,5 x 27,5 x 13,5 cm. Peso do Produto com Embalagem:
551g. Peças para fixação. Branco em polipropileno.
Suporte para pano multiuso de 300mt em chapa
metálica.Largura 40cm, profundidade 40cm, superfície para
fixação de 21cm.
VASSOURA DE PALHA DE COR UNIFORME
CARACTERISTICA, REFORÇADA 5 FIOS COM CABO DE
MADEIRA SEM REVESTIMENTO
SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO/BACTERICIDA
PARA MÃOS, INODORO, GALÃO DE 5 LITROS.
Recomendado para higienização das mãos. Com Ph
Neutro. Eliminação de 99,99% das bactérias. Tem
aplicação em cozinhas industriais, indústrias alimentícias,
laboratórios, hospitais, etc.
HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5%. Para higienização de
alimentos. Embalagem com 1 litro.
Refil para mop confeccionado com fios cortados sem
sistema de looping, parte superior em tecido lavável.
Fechamento com laços. Dimensão de 60 cm x 12 cm.
Dispensador de papel toalha em PVC , na cor branca,
dimensões aproximadas: 250 x 305 x 130 mm. .( Com
parafusos inclusos para instalar na parede)
HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1 %. Embalagem com 5 litros.
Rodo mágico, nas dimensões 137,5 x 275,5, x 8cm, rodo
catraca (sistema de auto torção), modelo parafusado,
acompanha refil – esponja em PVA.Com cabo de alumínio.
Refil para rodo mágico, aproximadamente 28 cm, esponja
em PVA, modelo parafusado.
Refil Para Mop Esfregão úmido. Pontas em Loop.
Dimensões: Comprimento: 35 cm, Largura: 17 cm. Cor:
Cru.
Vassoura de nylon, com cabo tamanho mínimo 120cm
Desintupidor de vaso sanitário emborrachado, com cabo
tamanho mínimo 50cm
Placa Sinalizadora "Piso Molhado" - Cavalete Informativo
(Tamanho 30x60 cm).
TOUCA, DESCARTÁVEL, confeccionada em fibra100%
polipropileno, alta qualidade, sanfonada, elástica,cor
branca, um pacote contendo 100 unidades.
Vassoura de palha para limpeza de pisos externos, pátios
em terra, etc.
- Conhecida como vassoura caipira, ela tem 3 fios de
amarração da palha.
- Cabo em madeira de 120 cm.
- Resistente e durável.
- Leve e prática de se usar.
- Dimensões: A x L x P: 135 x 20 x 3 cm
- Peso Aproximado: 560 gramas
LIMPADOR PARA PISOS/ MULTI USO. VÁRIAS
FRAGRANCIAS. COMPOSIÇÃO: Tensoativo catiônico,
ceramidas, preservante, umectante, corante, opacificante,
perfume e água. Componente ativo: Cloreto de diaquil
dimetil amônio. Galão com 5 litros

55
58
74

77
79
83

85
98
102
103
110
111
118
122
123
131
136
138

146

Un.Med. Qtde Cotada
FD
PCT
GL

Marca

1.014,00 SIRIUS
PREMIER
256,00 GABOARDI
115,00 VERDESAN

Desconto

Preço Unitário
49,90

50.598,60

0,0000
0,0000

1,99
31,00

509,44
3.565,00

UN

57,00 NOBRE

0,0000

22,89

1.304,73

UN

57,00 BOMPACK

0,0000

55,00

3.135,00

UN

908,00 COLONIAL

0,0000

18,79

17.061,32

UN

496,00 VERDESAN

0,0000

15,94

7.906,24

UN

300,00 CHEMIX

0,0000

2,20

660,00

UN

130,00 BRALIMPIA

0,0000

20,00

2.600,00

UN

125,00 NOBRE

0,0000

22,90

2.862,50

GL
UN

500,00 VERDESAN
75,00 CONDOR

0,0000
0,0000

7,30
38,00

3.650,00
2.850,00

UN

150,00 CONDOR

0,0000

14,49

2.173,50

UN

120,00 BRUSMOP

0,0000

9,95

1.194,00

UN
UN

222,00 PEROVINHA
170,00 VERPLAST

0,0000
0,0000

5,20
6,00

1.154,40
1.020,00

UN

100,00 BRALIMPIA

0,0000

42,00

4.200,00

UN

250,00 TALGE

0,0000

11,69

2.922,50

UN

500,00 COLONIAL

0,0000

18,84

9.420,00

0,0000

8,90

178,00

UN

20,00 VERDESAN

Total do Participante -------->
Participante:

_________________________
158.042,73

13453 - SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E
Especificação

Item
37

Preço Total

0,0000

LUVAS DE LATEX DESCARTAVÉIS.TAMANHOS P - M G - CAIXA COM 100 PARES

Un.Med. Qtde Cotada
CX

Marca

1.131,00 Sebold

Desconto
0,0000

Preço Unitário
26,95

Total do Participante -------->

ASSINADO DIGITALMENTE

Preço Total
30.480,45
_________________________
30.480,45
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Participante:

13456 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME
Especificação

Item

AMACIANTE DE ROUPAS, COM 2 LTS.Composição:
Tensoativo catiônico, ceramidas, preservante, umectante,
corante, opacificante, perfume e água. Componente ativo:
Cloreto de diaquil dimetil amônio.
DESODORIZADOR EM AEROSOL DE AMBIENTE NO
MÍNIMO 360 ML, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS,
COMPOSTO ÁLCOOL ETILICO, PROPILENOGLICOL,
ANTIOXIDANTES, FRANGANCIA E PROPOLENTE.
LUVAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA FORRADA,
INTERNAMENTE AVELUDADA, ANTIDERRAPANTE,
ELABORADA COM LATEX DE BORRACHA NATURAL,
TAM. G (PAR)
LUVAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA FORRADA,
INTERNAMENTE AVELUDADA, ANTIDERRAPANTE,
ELABORADA COM LATEX DE BORRACHA NATURAL,
TAM. M (PAR)
LUVAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA FORRADA,
INTERNAMENTE AVELUDADA, ANTIDERRAPANTE,
ELABORADA COM LATEX DE BORRACHA NATURAL,
TAM. P (PAR)
Lixeira plástica com pedal aço galvanizado. Capacidade
minima 20 litros e máxima 30 litros, na cor branca, formato
redondo.
Bandeja Plástica, cor branca.medidas aproximadas:
30CM© X 20CM(L)

4

17

38

39

40

96
104

Un.Med. Qtde Cotada

Marca

Desconto

Preço Unitário

752,00 KLIP

0,0000

3,69

2.774,88

UN

785,00 ULTRA
FRESH

0,0000

6,50

5.102,50

PAR

395,00 VABENE

0,0000

2,50

987,50

PAR

530,00 VABENE

0,0000

2,49

1.319,70

PAR

595,00 VABENE

0,0000

2,55

1.517,25

UN

150,00 BELOSCH

0,0000

88,00

13.200,00

UN

120,00 PLASVALE

0,0000

26,00

Total do Participante -------->
Participante:

Especificação
SACO PLÁSTICO PRETO DE LIXO, 60 LITROS
(62X75X0,07) C/ 100 UND.
Suporte de parede para papel higienico em aço cromado
com capacidade para 4 rolos. Altura 51cm, largura 12,5cm,
profundidade 15cm
Refil para dispenser de sabonete liquido ou àlcool em gel,
com capacidade de 800 mi.
Reservatório para Dispenser de sabonete liquido ou álcool
em gel, com capacidade mínima de 800 ml.
Escova para lavar almotolia com cerdas macias em nylon,
que entre em um diâmetro de no máximo 1,5 cm. Com
cabo de aproximadamente 20 cm.
Espeto para papel com base em metal (espeto para
senhas)
BOMBONA PLÁSTICA DE 50L. TAMPA REMOVÍVEL.
DEVE POSSUIR 2 ALÇAS PARA TRANSPORTE. COR
AZUL OU PRETA.
BOMBONA PLÁSTICA DE 100L. TAMPA REMOVÍVEL.
DEVE POSSUIR 2 ALÇAS PARA TRANSPORTE. COR
AZUL OU PRETA.
BOMBONA PLÁSTICA DE 200L. TAMPA REMOVÍVEL.
DEVE POSSUIR 2 ALÇAS PARA TRANSPORTE. COR
AZUL OU PRETA.

75
95
100
107
114
140
141
142

Un.Med. Qtde Cotada
PCT
UN

Marca

580,00 IDEAL
52,00 NIKEPLAST

Desconto

Preço Unitário
16,25

9.425,00

0,0000

114,50

5.954,00

UN

125,00 BELLPLUS

0,0000

5,85

731,25

UN

125,00 BELL PLUS

0,0000

6,25

781,25

UN

120,00 WEINBERG

0,0000

45,90

5.508,00

UN

60,00 DIMETAL

0,0000

4,79

287,40

UN

5,00 PLASC

0,0000

59,95

299,75

UN

5,00 PLASC

0,0000

110,00

550,00

UN

5,00 PLASC

0,0000

240,00

1.200,00

Especificação

34

Lixeira de 50lt, em formato redondo, confeccionada
polietileno rotomoldado, liso interno e externamente, com
tampa basculante, na cor branca.
RODO em Alumínio REFORÇADO todo em Alumínio com
60 CM, COM BORRACHA SUBST. CABO em Alumínio
MEDINDO 1,40 M.
Lixeira plástica com pedal. Capacidade minima 100 litros,
na cor branca.
RODO REFORÇADO todo em Alumínio com 100 CM, COM
BORRACHA. CABO MEDINDO 1,40 M.
RODO REFORÇADO todo em Alumínio com 40 CM, COM
BORRACHA SUBST. CABO MEDINDO 1,40 M.
Vassoura bola para limpar teto com cabo de no mínimo 3m.

97
109
116
119

_________________________
24.736,65

14034 - RGP LIMPEZA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMP

Item

61

Preço Total

0,0000

Total do Participante -------->
Participante:

3.120,00
_________________________
28.021,83

13668 - MAXIMA ATACADISTA EIRELI

Item
72

Preço Total

LT

ASSINADO DIGITALMENTE

Un.Med. Qtde Cotada

Marca

Desconto

Preço Unitário

Preço Total

UN

103,00 LAR

0,0000

69,98

7.207,94

UN

270,00 SANCHES

0,0000

25,82

6.971,40

UN

88,00 PERFECT

0,0000

217,90

19.175,20

UN

202,00 SANCHES

0,0000

43,99

8.885,98

UN

210,00 SANCHES

0,0000

22,90

4.809,00

UN

95,00 SANCHES

0,0000

15,02

1.426,90
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Participante:

14034 - RGP LIMPEZA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMP

Item

Especificação

127

Esfregão Mop Flat Microfibra Cabo Telescópico de 72 a 120
cm. Aço Flexível.

Un.Med. Qtde Cotada

Marca

Desconto

100,00 NOBRE

UN

0,0000

Preço Unitário
87,99

Total do Participante -------->
Participante:

Especificação

5

Aplicador de cera com cabo de alumínio, luva de lã lavavel
e resistente, base 45cm.
Borracha substituivel para rodo de aluminio de 60cm.
Borrifador plástico 500ml, azul, vermelho e transparente
ESCOVÃO COM CERDAS DE PLÁSTICO COM CABO DE
MADEIRA, MEDINDO 30CMX8CM
Esponja de limpeza, dupla face, uma face macia e outra
áspera, espuma/fibra sintética, formato retangular,
abrasividade alta/mínima, aplicação impeza em geral.
PANO DE CHÃO ALVEJADO COM MEDIDAS MÍNIMAS
DE 0,60 X 0,80 CM
PANO DE CHAO CRU COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 0,60
X 0,80 CM
PEDRA SANITÁRIA PERFUMADA COM NO MÍNIMO 25 G
COM HASTE - AROMAS DIVERSOS
Refil para aplicador de cera 45cm, confeccionado em
tecido acrílico ultra absorvente - 100% microfibras.
SACO PLÁSTICO PRETO DE LIXO, 100 LITROS
(73X87X0,07) 7 MICRAS ESPESSURA, C/ 100 UND.
VASSOURA COM CERDAS PIACAVA SINTETICA
PLUMADA COM CABO DE MADEIRA.
Refil p/ rodo profissional medindo 10 mm de largura X 350
mm de altura X 600 mm de comprimento,encaixado em
guia de alumínio.Material EVA
BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 1 KG. Utilizada para
alimentos. Capacidade para 1 kg. Saco plástico de alta
densidade, tamanho 20x30cm. Rolo com 1000 unid.
PANO MULTIUSO, VERDE OU AZUL, BOBINA
PICOTADA, COM 300 METROS. Bobina de pano multiuso
descartável em fibra de rayon, aglutinadas com resina
sintética, resistente, absorvente, com ação antibactéria.
Composto por 70% de viscose e 30% de Poliester. Medidas
mínimas: 300 metros x 30 cm (cada pano com tamanho
mínimo de 30x50cm). Cores: verde ou azul.
Refil para mop confeccionado com fios cortados sem
sistema de looping, parte superior em tecido lavável.
Fechamento com laços. Dimensão de 45 cm x 12 cm.
Caixa organizadora média alta com tampa multiuso, possui
travas nas laterais coloridas, confeccionada em plástico
super resistente transparente. Dimensões: Comprimento:
40 cm; Altura: 36 cm e Largura: 27 cm
Óleo para assoalho- perfumado - galão de 5 litros - óleo
mineral, essência e corante, indicado para conservação de
assoalho de madeira.
Vassoura plástica com pelo menos 22 dentes (Rastelo) c/
cabo. Para limpeza de jardins.
Luva Plástica HDPE Descartável - Caixa com 1.000 un.
Tamanho único (26,5cm x 25,5cm ± 0,2cm).
REGADOR PLÁTICO COM BICO (CRIVO) 05 LITROS.
RODO REFORÇADO todo em Alumínio com 40 CM, COM
BORRACHA SUBST. CABO MEDINDO 1,40 M.

25
44
45
53
57
69
78
82
90
94

99
113

126
128
130
135
145

Un.Med. Qtde Cotada

Marca

Desconto

42,00 BRALIMPIA

UN

189,00 SANCHES
401,00 PRATIK
234,00 MILEVA

UN
UN
UN

Preço Unitário
54,90

2.305,80

0,0000
0,0000
0,0000

11,90
4,83
7,00

2.249,10
1.936,83
1.638,00

UN

4.950,00 BETANIN

0,0000

0,59

2.920,50

UN

1.720,00 PANOPRATIC

0,0000

3,98

6.845,60

UN

1.780,00 PANOPRATIC

0,0000

3,35

5.963,00

UN

1.880,00 SANYBRILL

0,0000

0,70

1.316,00

UN

82,00 BRALIMPIA

0,0000

22,00

1.804,00

PCT

736,00 NAVEPLAST

0,0000

25,00

18.400,00

UN

584,00 VERPLAST

0,0000

5,47

3.194,48

UN

163,00 SANCHES

0,0000

12,00

1.956,00

RL

206,00 MEGAMIL

0,0000

23,50

4.841,00

0,0000

107,90

3.884,40

36,00 BOMPACK

UN

UN

139,00 NOBRE

0,0000

23,00

3.197,00

UN

124,00 PLASVALE

0,0000

39,00

4.836,00

0,0000

79,00

1.185,00

0,0000

22,00

2.200,00

0,0000

1,70

850,00

0,0000
0,0000

29,00
25,80

1.450,00
154,80

15,00 SOLARQUIM

UN
UN

100,00 SANCHES

CX

500,00 INOVEN
50,00 VILA
6,00 ANDRADE

UN
UN

6
10

_________________________
73.127,51

14358 - SANTA RITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Especificação

Item
1

Preço Total

0,0000

Total do Participante -------->
Participante:

8.799,00
_________________________
57.275,42

14269 - KLEIN E FILHOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Item

8
9
22

Preço Total

AGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO - GALÃO DE 5
LITROS. Com registro No Ministério da Saúde ou ANVISA.
Balde plástico com capacidade para 15 litros, diversas
cores.
Caixa de Palito de fosforo com 240un de 5cm, com fosforo
clorato de potássio e aglutinantes.

ASSINADO DIGITALMENTE

Un.Med. Qtde Cotada
GL

Marca

2.507,00 DA CASA

Desconto

Preço Unitário

Preço Total

0,0000

5,70

14.289,90

UN

234,00 FORMPLAST

0,0000

5,50

1.287,00

CX

538,00 FIAT

0,0000

3,00

1.614,00
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Folha: 7/11

Participante:

14358 - SANTA RITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

Item

Especificação

11

Cera liquida incolor com polimero acrilico, emulsão de
polietileno, antiderrapante, surfactante, plastificantes,
dispersantes, conservante, essencia e água. GALÃO 5
LITROS
COPO DESCARTAVEL DE 50 ML, PACOTE COM 100
UNIDADES, PESO MÍNIMO POR COPO DE 2,2GR,
PRODUZIDO CONFORME NBR Nº. 14865/202
Copo Termico/Isopor 100 ml. Pcte 25 un
ESCOVA COM CERDAS PLASTICAS PARA LAVAR
ROUPA COM NO MÍNIMO 102mmX260mm.
Espanador de penas.
Tamanho do cabo: 25 cm
Comprimento das plumas: 15 cm.
Esponja de lã de aço com agente antibactericida, fibra
100% virgem, pesando 60gr e 8 unidades por pacote.
Flanela extra macia. Composição: 100% algodão.
Tamanho: 28 x 38 cm. Cor: Laranja.
Limpador de tapetes e carpetes, sem enxague, com tampa
dosadora, frasco com 500ml
Lixeira de 20lt, em formato redondo, confeccionada
polietileno rotomoldado, liso interno e externamente, com
tampa basculante, na cor branca.
Lixeira plástica vazada capacidade mínima 9 litros. Cores
diversas.
LUSTRA MOVEIS CREMOSO, FRAGRÂNCIA DE
JASMIM, QUE PROJETA DE MANCHAS DE ÁGUA FRASCO COM 200ML
PÁ DE LIXO DE PLÁSTICO, 20CMX30CM
PANO CRU PARA TIRAR PÓ NA COR BRANCA,
MEDINDO 40CMX20CM
PANO DE PRATO GRANDE, NAS MEDIDAS MÍNIMAS DE
40 X 62 CM
Sabão líquido lava roupas remoção de manchas, maior
rendimento, diluição instantânea sem deixar resíduos,
branco incrível, perfume e maciez. Composição mínima:
tensoativo não iônico, estabilizantes, branqueador óptico,
aditivo, corante, coadjuvantes, conservante, fragância,
quelante e água. Embalagem 5 litros. Com registro No
Ministério da Saúde ou ANVISA.
SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO - FRASCO 200 ML
Suporte em acrilico para copos descartáveis de 180 ml
Rodo de mão 14 cm. Composição: plástico, dimensões: 18
x 14 x 2 cm.
Lixeira com pedal fabricada em polipropileno 24 litros cor
branca. Formato redondo.
SABONETEIRA/FRASCO MULTIUSO, de 450 a 500ml,
para sabonete líquido. Plástico resistente, com válvula
dosadora (tipo "pump").
LIXEIRA 13,5L, COR BRANCA, REDONDA OU
RETANGULAR, COM PEDAL. Tampa e corpo em plástico
rígido. Pedal com haste rígida.
Capacidade: 13,5 litros.
LIXEIRA 50L, COR BRANCA, RETANGULAR, COM
PEDAL. Tampa e corpo em plástico rígido. Pedal com
haste rígida.
Capacidade: 50 litros.
BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 5 KG. Utilizada para
alimentos. Capacidade para 5 kg. Saco plástico de alta
densidade, tamanho 35x45cm. Rolo com 1000 unid.
BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 15 KG. Utilizada para
alimentos. Capacidade para 15 kg. Saco plástico de alta
densidade, tamanho 40x60cm. Rolo com 1000 unid.
ROLO FILME DE PVC para alimentos. Medidas mínimas
(LxC): 28 cm x 30 metros.
Filtro de papel para coador de café, nº 103 – mínimo 30
unidades na caixa.
Escova de plástico com cerdas em nylon. Com cerdas
macias é ideal para limpezas delicadas.
Dimensões: 4,5cm x 9,5cm x 2,5cm.
Gatilho pulvirizador, bocal da válvula 28mm, rosca sem
lacre com 3 voltas. Material plástico.

13
15
20
23
24
26
31
33
35
36
42
43
46
65

73
76
80
81
87
88

89

91
92
93
101
105
108

ASSINADO DIGITALMENTE

Un.Med. Qtde Cotada

Marca

Desconto

Preço Unitário

Preço Total

325,00 WORKER

0,0000

21,00

6.825,00

PCT

220,00 TOTALPLAST

0,0000

1,48

325,60

PCT
UN

500,00 COPOBRAS
266,00 CONDOR

0,0000
0,0000

3,58
1,99

1.790,00
529,34

UN

213,00 DUSTER

0,0000

15,60

3.322,80

UN

1.105,00 ASSOLAN

0,0000

1,25

1.381,25

UN

1.360,00 MARTINS

0,0000

1,19

1.618,40

FR

100,00 PRATIK

0,0000

3,99

399,00

UN

121,00 BRALIMPIA

0,0000

38,00

4.598,00

UN

295,00 FORMPLAST

0,0000

3,99

1.177,05

UN

429,00 WORKER

0,0000

2,33

999,57

UN
UN

0,0000
0,0000

2,10
1,40

420,00
1.337,00

GL

200,00 VERPLAST
955,00 MARTINS
PANOS
1.715,00 MARTINS
PANOS
721,00 IZI

UN
UN
UN

GL

UN

0,0000

1,94

3.327,10

0,0000

11,88

8.565,48

1.045,00 WORKER
82,00 PREMISSE
286,00 VERPLAST

0,0000
0,0000
0,0000

2,20
18,88
4,10

2.299,00
1.548,16
1.172,60

UN

60,00 TRITEC

0,0000

37,00

2.220,00

UN

450,00 PRATIK

0,0000

4,88

2.196,00

UN

52,00 TRITEC

0,0000

19,99

1.039,48

UN

81,00 TRITEC

0,0000

67,90

5.499,90

UN

203,00 NEISAN

0,0000

39,00

7.917,00

UN

201,00 NEISAN

0,0000

61,00

12.261,00

UN

516,00 BRASPRATIK

0,0000

4,00

2.064,00

CX

400,00 CABOCLO

0,0000

3,06

1.224,00

UN

130,00 VERPLAT

0,0000

2,80

364,00

UN

300,00 PRATIK

0,0000

3,80

1.140,00
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Processo de Licitação:
Data do Processo:

136/2021
20/09/2021
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Participante:

14358 - SANTA RITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Especificação

Item
112

115
139

Caixa organizadora grande e baixa com tampa multiuso,
possui travas nas laterais coloridas, confeccionada em
plástico super resistente transparente. Dimensões: Largura
38,5cm; Comprimento: 56,4cm e Altura: 20,1cm
Pasta Cristal Rosa para limpeza em geral. Pote com 500g
Soda caustica em escama, usada para desentupir
tubulações de esgoto e limpar caixa de gordura e resíduos
em geral. O produto deverá ser entregue em frascos
plásticos apropriados de 1 Kg e respeitar as normas de
segurança da ANVISA.

Un.Med. Qtde Cotada

Marca

Desconto

Preço Unitário

136,00 TRITEC

0,0000

48,00

6.528,00

UN
UN

280,00 SANY
100,00 DEZ

0,0000
0,0000

3,53
10,49

988,40
1.049,00

Total do Participante -------->
Participante:

Especificação

14

Copo descartável para água em poliestireno branco,
capacidade de 180 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo
aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de
diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. O copo deve trazer
gravado em relevo, com caracteresvisíveis e de forma
indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo
de identificação de material para reciclagem. Embalados
em mangas invioláveis com 100un. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência e quantidade em conformidade com a
NBR14865 e NBR 13230 da ABNT.
Escova para limpeza de vaso sanitário, em nylon, cabo
plástico, com cerdas arredondadas e suporte (estojo) de
plástico.
Guardanapos 100% fibras naturais, tamanho
30cmX32,5cm, pacote c/ 50und.
PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES 100% CELULOSE
VIRGEM, SUPER BRANCO, medidas mínimas 19 cm X 20
cm com 2 dobras, pacote com mínimo 1000 folhas.
PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES 100% CELULOSE
VIRGEM, SUPER BRANCO, medidas mínimas 19 cm X 20
cm com 2 dobras, pacote com mínimo 1000 folhas.
Pratos de papelão Nº 4 medida 20 cm de diâmetro, pacote
com 100 unidades.
ÁLCOOL EM GEL, 70%, PARA ANTISSEPSIA DAS
MÃOS, GALÃO DE 5 LITROS. Recomendado para
profissionais das áreas de saúde e alimentos. Elimina
99,99% dos germes e bactérias. Com álcool 70%.
Aprovado pela ANVISA. Propriedades físico-químicas: pH
100%: 6,8 - 7,0. Solubilidade na água: 100%. Diluição:
pronto para usar. Sem diluir.
Avental impermeável em PVC, com tiras em PVC para
amarrar na cintura. Cor branca. Medidas aproximadas: 1,28
cm altura x 67 cm de largura.

27
49
50
54
84

125

Un.Med. Qtde Cotada
PCT

Marca

Desconto

9.715,00 COPOBRAS

Preço Unitário
3,75

36.431,25

UN

352,00 PL

0,0000

4,79

1.686,08

PCT

841,00 FACE A FACE

0,0000

1,30

1.093,30

UN

1.033,00 DALU/DAMASPEL
0,0000

7,35

7.592,55

UN

105,00 DALU/DAMASPEL
0,0000

7,49

786,45

PCT

142,00 SB PRATOS

0,0000

14,95

2.122,90

UN

791,00 SUPER

0,0000

30,50

24.125,50

UN

240,00 CARBRINK

0,0000

12,99

3.117,60

Especificação

2

Alcool etílico hidratado 70%, produto saneante notificado na
ANVISA N°25.351..."ou a expressão" REG.MS
N°3.XXXX.XXXX. Frasco 1 Litro.

Un.Med. Qtde Cotada
LT

Marca

15.185,00 Vantax

Desconto
0,0000

Preço Unitário
5,26

Total do Participante -------->

32

Preço Total
79.873,10
_________________________
79.873,10

14699 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação

Item
29

_________________________
76.955,63

14698 - FLORALIS AROMAS LTDA

Item

Participante:

Preço Total

0,0000

Total do Participante -------->
Participante:

_________________________
103.317,03

14697 - DIANA MARTINS DOS SANTOS 10769357962

Item

21

Preço Total

UN

LIMPA VIDROS COM NO MÍNIMO 500 ML, EM
EMBALAGEM COM GATILHO.
LIMPADOR MULTI-USO C/ 500ML, VARIAS
FRAGANCIAS. COMPOSIÇÃO: Tensoativo catiônico,
ceramidas, preservante, umectante, corante, opacificante,
perfume e água. Componente ativo: Cloreto de diaquil
dimetil amônio.

ASSINADO DIGITALMENTE

Un.Med. Qtde Cotada

Marca

Desconto

Preço Unitário

Preço Total

UN

1.200,00 Sebold

0,0000

4,95

5.940,00

FR

1.230,00 Sebold

0,0000

1,94

2.386,20
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Processo de Licitação:
Data do Processo:

136/2021
20/09/2021
Folha: 9/11

Participante:

14699 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação

Item
66

117

SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO PEROLADO,
CREMOSO,VARIAS FRAGANCIAS PARA HIGIENIZAÇÃO
DAS MÃOS, GALÃO 05 LITROS.Com registro No
Ministério da Saúde ou ANVISA.
LIMPADOR PARA PISOS/ MULTI USO. VÁRIAS
FRAGRANCIAS. COMPOSIÇÃO: Tensoativo catiônico,
ceramidas, preservante, umectante, corante, opacificante,
perfume e água. Componente ativo: Cloreto de diaquil
dimetil amônio. Galão com 5 litros

Un.Med. Qtde Cotada

Marca

Desconto

Preço Unitário

676,00 Sebold

0,0000

12,47

8.429,72

UN

220,00 Sebold

0,0000

8,45

1.859,00

Total do Participante -------->
Participante:

Especificação
Repelente contra insetos para uso de crianças acima de 6
meses de idade, testado Dermatologicamente, frasco com
minimo 100ml.

Un.Med. Qtde Cotada
UN

Marca

Desconto

893,00 ALG REPEL
LOÇÃO
CREM

0,0000

Preço Unitário
10,90

Total do Participante -------->
Participante:

18

48
51

52

62
63
67
68
70
71
86
134
137

Preço Total
9.733,70
_________________________
9.733,70

14701 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
Especificação

Item
16

_________________________
18.614,92

14700 - COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI

Item
59

Preço Total

GL

Desinfetante para uso geral (fragrância a escolha da
contratante), concentrado, bactericida, biodegradável, com
Registro no Ministério da Saúde. Galão de 5lt.
Detergente líquido neutro biodegradável, para lavagem de
louça, composto por matéria ativa detergente, pH entre 5,5
e 8,0. O produto deverá ser transparente, diversos
perfumes, partículas insolúveis ou material precipitante e
inócuo à pele. Deverá garantir a remoção de resíduos
gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido.
Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável, provido
de tampa fixada sob pressão e bico aplicador (frasco com
500 ml)Com registro No Ministério da Saúde ou ANVISA.
PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO SIMPLES COM 500
METROS - PACOTE C/ 08 ROLOS
PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES 100% CELULOSE
VIRGEM, SUPER BRANCO, PARA TOALHEIRO, FOLHAS
COM NO MÍNIMO 19 CM X 21 CM - CAIXA COM NO
MÍNIMO 4.800 FOLHAS.
PAPEL TOALHA FOLHAS DUPLAS SUPER
ABSORVENTE PARA COZINHA, BOBINAS COM NO
MÍNIMO 60 FOLHAS PICOTADAS. EMBALAGEM COM 2
BOBINAS.
Sabão em pasta biodegradavel, com 500gr. Composição:
ácidos graxos, hidroxido de potássio, sal sódico do edna,
corante, fragância e água.
SABÃO EM PEDRA GLICERINADO, PACOTE COM 200
G - 5 UNIDADES POR EMBALAGEM.
SACO PLASTICO BRANCO DE LIXO, 20 LITROS
(38X52X0,04) C/ EMBLEMA INFECTANTE, C/ 100 UND.
SACO PLASTICO BRANCO DE LIXO, 50 LITROS
(62X75X0,04) C/ EMBLEMA INFECTANTE, C/ 100 UND.
SACO PLÁSTICO PRETO DE LIXO, 30 LITROS
(39X52X0,04) C/ 100 UND.
SACO PLÁSTICO PRETO DE LIXO, 50 LITROS
(62X75X0,07) C/ 100 UND.
HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5%. Para higienização de
alimentos. Embalagem com 5 litros.
SACO PLÁSTICO PRETO DE LIXO, 20 LITROS, PACOTE
C/ 100 UND.
DETERGENTE DE LOUÇAS. Composição do detergente:
Tensoativos Aniônicos,Sequestrante, Conservantes,
Espessante, Coadjuvante, Corante, Fragrância, Umectante
e água. COMPONENTE ATIVO: Linear Alquil Benzeno
Sulfonato de Sódio. CONTÉM TENSOATIVO
BIODEGRADÁVEL.5 lts

Un.Med. Qtde Cotada

Marca

Desconto

Preço Unitário

2.085,00 VERDESAN

0,0000

6,32

13.177,20

UN

7.196,00 BONZAO

0,0000

1,29

9.282,84

PCT

137,00 SIGPAPER

UN

1.804,00 SIGPAPER

0,0000

37,99

5.204,63

0,0000

33,99

61.317,96

PCT

530,00 PEGG

0,0000

3,04

1.611,20

UN

270,00 SANY

0,0000

3,25

877,50

UN

612,00 BARRA NOVA

0,0000

5,99

3.665,88

PCT

193,00 PROPRIA

0,0000

9,00

1.737,00

PCT

178,00 PROPRIA

0,0000

20,00

3.560,00

PCT

652,00 PROPRIA

0,0000

7,56

4.929,12

PCT

645,00 PROPRIA

0,0000

15,65

10.094,25

UN

152,00 BONZAO

0,0000

6,35

965,20

UN

2.000,00 PROPRIA

0,0000

5,99

11.980,00

UN

1.500,00 BONZAO

0,0000

8,77

13.155,00

Total do Participante -------->
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREGÃO PRESENCIAL

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Nr.: 80/2021 - PR

83.102.491/0001-09
CNPJ:
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201
89275-000
C.E.P.:
- Schroeder - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:

136/2021

Data do Processo:

20/09/2021
Folha: 10/11

Participante:

14702 - ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO
Especificação

Item
30

129
132

Un.Med. Qtde Cotada

LIMPADOR / DESENGRAXANTE DE MÚLTIPLAS
FUNÇÕES (para remoção de óleos, graxas impregnadas e
sujeiras diversas de piso, vidros, mármores, banheiros,
máquinas, fórmicas, metais, estofados e carpetes) diluição
máxima de 10% em água. Galão com 5 litros.
SACO PLÁSTICO PRETO DE LIXO, 40 LITROS, PACOTE
C/ 100 UND.
PANO DE CHÃO ALVEJADO COM MEDIDAS MÍNIMAS
DE 1,00 X 1,50M

Marca

Desconto

Preço Unitário

Preço Total

GL

520,00

0,0000

10,00

5.200,00

UN

200,00

0,0000

8,90

1.780,00

UN

2.000,00

0,0000

4,00

Total do Participante -------->

8.000,00
_________________________
14.980,00

Total Geral ---------------------->

864.769,73

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.
Schroeder, 20 de Outubro de 2021
COMISSÃO:
Daniela Samulescki

- ........................................ - Pregoeiro(a)

Valderi Rocha de Camargo

- ........................................ - EQUIPE DE APOIO

Ivandra de Souza

- ........................................ - EQUIPE DE APOIO

Tânia Maria Zoz

- ........................................ - EQUIPE DE APOIO

Valquiria Heidorn Eing

- ........................................ - EQUIPE DE APOIO

Rafaela Suzan Kienen

- ........................................ - EQUIPE DE APOIO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:
THAYSE FERRARI

- ................................................................. - Representante

WALDIR JACOBI

- ................................................................. - Representante

JULIANO DOS SANTOS

- ................................................................. - Representante

WILSON DE ANDRADE

- ................................................................. - Representante

ALAN FELIPE DA SILVA

- ................................................................. - Representante

EDSON CESAR NAZARIO

- ................................................................. - Representante

OSVALDO MANOEL DOS SANTOS

- ................................................................. - Representante

LUIZ FERNANDO SEBOLD

- ................................................................. - Representante

WALTER LUIS COSTA

- ................................................................. - Representante

ASSINADO DIGITALMENTE
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- ................................................................. - Representante
- ................................................................. - Representante
- ................................................................. - Representante

JOSÉ MIGUEL PUNDECK

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA

ANTONO DE AZEVEDO JORGE JUNIOR

- ................................................................. - Representante

- ................................................................. - Representante

IZANIR BILLIG

MARCELO JACOB

- ................................................................. - Representante

CLAITON FERREIRA DE LIMA

- ................................................................. - Representante

- ................................................................. - Representante

FERNANDO STOLF

WELLINGTON SUCATELLI

- ................................................................. - Representante

ANTONIO GERALDO KLEIN

- ................................................................. - Representante

- ................................................................. - Representante

REGIS GONÇALVES PEREIRA

ISMAEL ELIAS DOS SANTOS

- ................................................................. - Representante

Data do Processo:

Processo de Licitação:

Processo Administrativo:
136/2021
20/09/2021
Folha: 11/11

Nr.: 80/2021 - PR

PREGÃO PRESENCIAL

MILTON LUIZ PSCHEIDT

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

83.102.491/0001-09
CNPJ:
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201
89275-000
C.E.P.:
- Schroeder - SC

MUNICIPIO DE SCHROEDER
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Seara
Prefeitura
DECRETO Nº 2325

Publicação Nº 3359044

DECRETO N° 2325, de 20 de outubro de 2021
Prorroga o Termo de Credenciamento nº 011/2019-FMS - Serviços Especializados na Área de Saúde Pública
O PREFEITO MUNICIPAL DE SEARA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do inciso 7.2, do Processo
Licitatório nº 025/2017-FMS, Chamamento Público nº 002/2017-FMS, de 28 de julho de 2017,
DECRETA
Art. 1° Fica prorrogado por mais 24 (vinte e quatro) meses, com efeitos a partir de 1º de novembro de 2021, o Termo de Credenciamento n°
011/2019-FMS, oriundo do Processo Licitatório nº 034/2019-FMS, Inexigibilidade de Licitação nº 011/2019-FMS de 30 de outubro de 2019,
formalizado através do decreto nº 1762, de 04 de outubro de 2019, que credenciou a empresa Naiara Luiza Bordignon para prestação de
serviços especializados em saúde (consultas e exames na área de dermatologia).
Art. 2° O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Seara/SC, 20 de outubro de 2021
Edemilson Canale
Prefeito Municipal
Registra-se e Publica-se
Em 20 de outubro de 2021
Dirlei Giombelli Wildner
Secretária da Administração

DECRETO Nº 2326

Publicação Nº 3359050

,
DECRETO N° 2326, de 20 de outubro 2021.
Formaliza Termo de Credenciamento nº 035/2021 para arbitragem esportiva.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SEARA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do inciso “IX”, da cláusula
décima segunda, do Termo de Credenciamento n° 035/2021, Processo de Licitação n° 196/2021, Modalidade de Inexigibilidade de Licitação
n° 035/2021, de 19 de outubro de 2021,
DECRETA
Art. 1° Nos termos da homologação e adjudicação do Processo Licitatório realizado em 19 de outubro de 2021, fica CREDENCIADA a Associação de Árbitros do Oeste com serviços de arbitragem, auxiliares e responsáveis pela anotação dos dados da partida em súmula e controle
do tempo de jogo, para atuação nos eventos esportivos da Superintendência de Esportes e Lazer de Seara.
Parágrafo único. Considera-se em vigor o presente Termo de Credenciamento a partir da data de Homologação e Adjudicação do Processo
Licitatório nº 196/2021, Modalidade de Inexigibilidade de Licitação de nº 035/2021, datado em 19 de outubro de 2021.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Seara/SC, 20 de outubro de 2021
Edemilson Canale
Prefeito Municipal
Registra-se e Publica-se
Em, 20 de outubro de 2021
Dirlei Giombelli Wildner
Secretária da Administração
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DECRETO Nº 2327

Publicação Nº 3359084

DECRETO Nº 2327, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021
Estabelece normas para a operação de carga e descarga em vias do Município de Seara/SC e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SEARA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do art. 22,
combinado com o inciso X do art. 108 da Lei Orgânica do Município e no disposto no art. 312 da Lei Complementar nº 74, de 22 de dezembro
de 2016 e alterações, e art. 19 da Lei Complementar n° 76, de 23 de dezembro de 2016 e alterações, e
CONSIDERANDO que o fluxo de pedestres, transporte coletivo, cargas, serviços, informações e transporte individual no Município apresentam características próprias, demandando compatibilização, espacial e temporalmente, na região central e principais bairros, levando-se em
conta as variáveis relativas à segurança, fluidez, meio ambiente e logística;
CONSIDERANDO que compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local, nos termos do inciso I do art. 30 da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, além de organizar, promover, controlar e fiscalizar o trânsito e o serviço de transporte de cargas
dentro do seu território, nos termos da alínea “a” do inciso X do art. 8º, da Lei Orgânica do Município de Seara/SC;
CONSIDERANDO incumbir aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição, planejar, projetar,
regulamentar e operar o trânsito de veículos, conforme dispõe o inciso II do art. 24, da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e
alterações – Código de Trânsito Brasileiro,
DECRETA:
Art. 1º Ficam estabelecidas normas para a operação de carga e descarga em vias do Município de Seara/SC.
Art. 2º Para os fins deste Decreto, considera-se:
I – veículo urbano de carga: veículo que atenda, conjuntamente, as seguintes características:
a) largura máxima: 2,60m (dois metros e sessenta centímetros);
b) comprimento máximo: 7,00m (sete metros);
c) motocicletas categoria aluguel, licenciada para transporte de cargas;
II – vagas para operações de carga e descarga: vagas demarcadas, em vias do Município, com a finalidade específica para as operações de
carga e descarga;
III – autorização especial: autorização prévia e específica, concedida pela Secretaria Municipal da Cidade – Órgão de Trânsito, destinada às
operações de carga e descarga de materiais de construção e outras de caráter excepcional.
Art. 3º A Secretaria Municipal da Cidade – Órgão de Trânsito deverá sinalizar as vagas destinadas às operações de carga e descarga.
Art. 4º As operações de carga e descarga de bens e de mercadorias em vias do Município poderão ser realizadas nos seguintes horários:
I – para os Veículos Urbanos de Carga, que atendam o inciso I do art. 2º deste Decreto, somente nos horários das 7 às 9 horas, e das 17h
às 20h de segunda a sexta-feira e das 7 às 9 horas, aos sábados, nos locais regulamentados.
II – para os veículos urbanos de carga e outros veículos de carga de maiores dimensões e maior peso bruto total, ficam liberadas as operações de carga e descarga em quaisquer vias, das 19 às 7 horas, de segunda a sexta-feira, a partir das 12 horas dos sábados e durante
as 24 horas dos domingos e feriados.
§ 1º Constituem exceções ao cumprimento dos horários fixados neste artigo, as operações de carga e descarga:
I – de materiais de construção, de remoção de terra e entulho e de concretagem na execução de obras ou serviços, desde que obtenham
a Autorização Especial, prevista no inciso III do art. 2º deste Decreto.
II – em estabelecimentos de serviços de saúde, hospitais, maternidades e prontos-socorros, para atender situações de emergência caracterizadas como de risco à segurança e à integridade física da população.
III – de fretes e mudanças, além de caminhões de distribuição de água, gás e combustíveis.
Art. 5º Os veículos de até 3 toneladas de peso bruto total estão liberados para fazer a carga e descarga em qualquer horário, desde que
seja respeitado o espaço delimitado de estacionamento e não comprometa a circulação de veículos.
Art. 6º A atividade de fiscalização ficará a cargo da Autoridade de Trânsito do Município e ainda por força de convênio, com a Secretaria de
Segurança Pública do Estado de Santa Catarina - SSP/SC.
Art. 7º As infrações às disposições deste Decreto acarretarão a aplicação das penalidades na forma do art. 181 da Lei Federal nº 9.503, de
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 2298

23 de setembro de 1997 e alterações – Código de Trânsito Brasileiro.
Art. 8º Ficará a cargo da Secretaria Municipal da Cidade – Órgão de Trânsito expedir eventuais normas complementares para a execução
deste Decreto, inclusive no tocante à sua fiscalização.
Art. 9º As Autorizações Especiais deverão citar o responsável, local, data e horário previstos para sua operação.
Art. 10. Este Decreto entra em vigor 60 (sessenta) dias contados a data de sua publicação.
Seara/SC, 20 de outubro de 2021.
Edemilson Canale
Prefeito Municipal
Registra-se e Publica-se
Em 20 de outubro de 2021
Dirlei Giombelli Wildner
Secretária de Administração

PORTARIA Nº 475/2021

Publicação Nº 3359169

Portaria nº. 475, de 20 de outubro de 2021. O PREFEITO MUNICIPAL DE SEARA – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições
legais e nos termos do art. 104 da Lei Complementar nº. 18/2003, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Seara e da outras previdências, RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Elaine Barufke, matrícula 2486-2, ocupante do cargo de provimento efetivo de Servente Interno, licença para
tratamento de saúde, conforme atestado médico, pelo período de 18 de outubro a 01 de novembro de 2021, mediante remuneração pelo
município e a partir de 02 de novembro de 2021, pelo Regime Geral de Previdência Social, devendo a servidora se submeter à perícia médica
junto ao INSS.
Art. 2º Os efeitos desta Portaria estender-se-ão até a cessação do benefício previdenciário.
Seara - SC, 20 de outubro de 2021.
EDEMILSON CANALE
Prefeito Municipal
Registra-se e Publica-se
Em 20 de outubro de 2021.
Dirlei Giombelli Wildner
Secretária da Administração

PROCESSO LICITATÓRIO 196/2021

Publicação Nº 3359069
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6EB42ACC904927C51F3555E43AAA125AA108D625

Processo Licitatório nº 196/2021– Inexigibilidade de Licitação nº 035/2021.

Objeto: Credenciamento de árbitros, auxiliares e responsáveis pelas anotações em eventos esportivos.
Justificativa: O Município de Seara lançou o Edital de Chamamento Público nº 003/2018, objetivando credenciamento de profissionais
prestadores de serviços de arbitragem esportiva, auxiliares, mesários e anotadores para atuação nas modalidades esportivas. Atendendo
as exigências do referido Edital de Chamamento Público, a Associação de Árbitros do Oeste comprovou capacidade de fornecimento de tais
serviços, ficando a mesma habilitada para este fim.
Fundamento Legal - Lei nº 8.666/93, art. 25, caput.
Seara, SC, 19 de outubro de 2021.
Edemilson Canale
Prefeito Municipal
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REPUBLICA RESULTADO FINAL DO CARGO DE AUXILIAR DE ENSINO DO PROCESSO SELETIVO Nº 124/2021

Publicação Nº 3358397

ESTAD0 DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 124 DE 16 DE AGOSTO DE 2021

Republicação da Homologação Final do Cargo de Auxiliar de Ensino – Titulado
Auxiliar de Ensino - Titulado | Ensino Superior - 1º Classificação
Nota Prova Objetiva

Posição

Nº INSC

CANDIDATO

1

2105441

Vanderleia Pellin Tibolla

7

4,250

2

2112847

Ivete Maria Braun Gheno

8

5,250

Títulos

Nota Final

2,975

2,275

5,250

3,675

1,000

4,675

Títulos

Nota Final

Acertos Nota Nota(C/ peso)

Auxiliar de Ensino - Titulado | Ensino Superior - 2º Classificação
Nota Prova Objetiva

Posição

Nº INSC

CANDIDATO

1

2106862

Carla Leila Da Rocha Hermes

10

6,500

4,550

1,995

6,545

2

2108486

Rosangela Magrid Germendorff Soares Dos Santos

7

4,500

3,150

2,500

5,650

3

2105725

Elisiana Pain Dos Santos

9

5,750

4,025

1,620

5,645

4

2109803

Giovane Barpi

8

5,000

3,500

1,885

5,385

5

2103472

Claudia Maria Dos Santos

8

4,750

3,325

1,875

5,200

6

2102826

Clarice Koch Covatti

6

4,000

2,800

2,140

4,940

7

2104148

Neuza Maria Theobald Wehebrink

7

4,250

2,975

1,925

4,900

8

2112101

Marcia Aparecida Urbanski

7

4,500

3,150

1,500

4,650

9

2108586

Delvina Taffarel Sordi

6

3,750

2,625

1,935

4,560

10

2110366

Daniela Fernanda Mendonca

7

4,250

2,975

1,580

4,555

11

2103013

Guiomara Gomes Marcanzoni

6

3,750

2,625

1,870

4,495

12

2105502

Fabiane Bueno

6

3,500

2,450

1,850

4,300

13

2108419

Marciane Nardino Biondo

5

3,000

2,100

1,965

4,065

14

2112766

Dirlei Salete Oldoni Bordignon

5

3,000

2,100

1,635

3,735

15

2108573

Darlene Carbonera Kurmann

7

4,250

2,975

0,520

3,495

16

2103060

Adriana Martiori

5

3,000

2,100

0,735

2,835

Títulos

Nota Final

2,160

5,835

Acertos Nota Nota(C/ peso)

Auxiliar de Ensino - Titulado | Ensino Superior - 3º Classificação
Posição

Nº INSC

CANDIDATO

1

2102360

Maielen Maria Spagnol
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2

2104265

Marlei Fatima Da Costa

9

5,500

3,850

1,670

5,520

3

2103703

Vanderleia Decesero

8

5,250

3,675

1,515

5,190

4

2102864

Aline Tamara Alflen

8

4,750

3,325

1,700

5,025

5

2103548

Diana Carla De Araujo

8

5,250

3,675

1,020

4,695

6

2111572

Marlene Salete Da Silva

6

4,000

2,800

1,515

4,315

7

2104315

Tania Carla Freyer

5

3,000

2,100

2,160

4,260

8

2103158

Andressa Sandra Gross

8

5,250

3,675

0,500

4,175

9

2108425

Solange Giaretta Fabrin

5

3,000

2,100

1,680

3,780

10

2102925

Chaiana Paula Fantin

6

3,750

2,625

1,085

3,710

11

2112693

Rosicler Fatima Mutzenberg Brust

6

3,500

2,450

1,160

3,610

12

2103279

Kelin Cristina Dos Santos

6

4,000

2,800

0,665

3,465

13

2102364

Micheli Fatima Furlan

5

3,000

2,100

1,000

3,100

14

2111058

Lisdaiane Machado Baroni

6

3,500

2,450

0,535

2,985

15

2103555

Deise Cristina Cezar

7

4,250

2,975

S/
Nota

2,975

16

2113006

Ana Cristina Leite Curioletti

5

3,000

2,100

0,750

2,850

Cumpre a Banca de Análise dos Títulos do Edital de Processo Seletivo Público Nº 124/2021:
Esta banca pauta-se ao que preconiza o edital do certame procurando de forma clara, transparente e objetiva

analisar a documentação constante nos envelopes entregues pelos candidatos.

Amparando-se no edital, o candidato pode solicitar no prazo hábil revisão da pontuação recebida, sendo

atribuição desta banca fazê-lo com atenção e cuidado.

Sempre que se detecta incoerência na pontuação, é realizada nova aferição entre todos os inscritos no mesmo

cargo a fim de evitar prejuízo aos candidatos.

Para fins de organização, a banca optou por organizar a classificação dos Auxiliares de Ensino definidas pelo item

6.8.4 do edital em três tabelas considerando a formação descrita nestes itens. Tal ação não causa prejuízo aos candidatos
uma vez que na contratação, a ser realizada quando e da forma que a Prefeitura de Seara assim definir, tal sequencia será
respeitada.

Seara – SC, 20 de outubro de 2021.

_________________________________
Edemilson Canale
Prefeito Municipal
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Serra Alta
Prefeitura
DECRETO Nº 264/2021 DE 18 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358238

DECRETO Nº 264/2021 DE 18 DE OUTUBRO DE 2021
“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
RAFAEL MARIN, Prefeito Municipal de Serra Alta, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o
inciso II do Art. 4º da Lei nº. 1.157/2020 de 14/12/2020,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no Órgão e Unidade Orçamentária, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 65.000,000 (Sessenta e cinco mil
reais), no programa e verba abaixo discriminada e constante dos anexos da Lei Municipal nº 1.157/2020 de 14/12/2020:
Órgão: 02.00 – GABINETE DO PREFEITO
Unid. Orç. 02.01 – Gabinete do Prefeito
Projeto/Atividade: 2.201 – MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza da Despesa: 3.1.90.00 – Aplicações Diretas
Fonte: 00.01.0000 – Recurso Ordinário
Dotação: 4 ................................................................................................R$ 15.000,00
Órgão: 07.00 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unid. Orç. 07.01 – Departamento de Agricultura
Projeto/Atividade: 2.700 – ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL
Natureza da Despesa: 3.1.90.00 – Aplicações Diretas
Fonte: 00.01.0000 – Recurso Ordinário
Dotação: 71 ...............................................................................................R$ 50.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO .................................................................... R$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais).
Art. 2º - Os recursos para abertura do crédito suplementar, de que trata o artigo anterior serão extraídos da seguinte dotação orçamentária:
Órgão: 02.00 – GABINETE DO PREFEITO
Unid. Orç. 02.01 – Gabinete do Prefeito
Projeto/Atividade: 2.201 – MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza da Despesa: 4.4.90.00 – Aplicações Diretas
Fonte: 00.01.0000 – Recurso Ordinário
Dotação: 6 ................................................................................................ R$ 15.000,00
Órgão: 07.00 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unid. Orç. 07.01 – Departamento de Agricultura
Projeto/Atividade: 2.700 – ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.00 – Aplicações Diretas
Fonte: 00.01.0000 – Recurso Ordinário
Dotação: 73 ...............................................................................................R$ 50.000,00
TOTAL ANULADO ................................................................................... R$ 65.000,00
(Sessenta e cinco mil reais).
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da
Lei Municipal nº 958/2013 de 22 de maio de 2013, revogando-se as demais disposições em contrário.
Serra Alta/SC, 18 de outubro de 2021.
RAFAEL MARIN
Prefeito Municipal
Registrado e publicado em data supra:
MARCONDES MULLER
Secretário de Administração
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CLAIR FÁTIMA ANDREIS
Contadora CRC/SC 23.683/0-4

DECRETO Nº 265/2021 DE 18 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359541

DECRETO Nº 265/2021 DE 18 DE OUTUBRO DE 2021
“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
RAFAEL MARIN, Prefeito Municipal de Serra Alta, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o
inciso II do Art. 4º da Lei nº. 1.157/2020 de 14/12/2020,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no Órgão e Unidade Orçamentária, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 550.000,00 (Quinhentos e cinquenta
mil reais), no programa e verba abaixo discriminada e constante dos anexos da Lei Municipal nº 1.157/2020 de 14/12/2020:
Órgão: 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unid. Orç. 05.01 – Departamento de Educação
Projeto/Atividade: 2.500 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa: 3.1.90.00 – Aplicações Diretas
Fonte: 00.01.0018 – Transferências do FUNDEB (Aplicação na remuneração dos Profissionais do Magistério)
Dotação: 34 .............................................................................................R$ 150.000,00
Fonte: 00.01.0019 – Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica)
Dotação: 35 .............................................................................................R$ 50.000,00
Projeto/Atividade: 2.502 – MANUTENÇÃO DA CRECHE
Natureza da Despesa: 3.1.90.00 – Aplicações Diretas
Fonte: 00.01.0018 – Transferências do FUNDEB (Aplicação na remuneração dos Profissionais do Magistério)
Dotação: 55 .............................................................................................R$ 250.000,00
Fonte: 00.01.0019 – Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica)
Dotação: 56 .............................................................................................R$ 100.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO .................................................................... R$ 550.000,00 (Quinhentos e cinquenta mil reais).
Art. 2º - Os recursos para abertura do crédito suplementar, de que trata o artigo anterior serão provenientes do provável excesso de arrecadação verificado no Exercício de 2021 relativo as Transferências do FUNDEB, destinado ao pagamento da Remuneração dos Profissionais
do Magistério e Outras Despesas da Educação Básica.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da
Lei Municipal nº 958/2013 de 22 de maio de 2013, revogando-se as demais disposições em contrário.
Serra Alta/SC, 18 de outubro de 2021.
RAFAEL MARIN
Prefeito Municipal
Registrado e publicado em data supra:
MARCONDES LEONARDO MULLER
Secretário de Administração
CLAIR FÁTIMA ANDREIS
Contadora CRC/SC 23.683/0-4

DECRETO Nº 267/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359554

DECRETO Nº 267/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
“DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE LOTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ANDERSON MACAGNAN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
RAFAEL MARIN, Prefeito Municipal de Serra Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o art. 40, da
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 2303

Lei Orgânica do Município de Serra Alta/SC, bem como, na Lei nº. 498/2001, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o retorno do afastamento temporário por motivos de doença do servidor municipal ocupante da vaga,
DECRETA:
Art. 1º - Fica transferido de lotação o Servidor Público Municipal ANDERSON MACAGNAN, ocupante do Cargo Temporário de Motorista, tendo
como carga horária 40 horas semanais, Nível 130, do Grupo III - SOP, da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes para a Secretaria de
Transportes, Obras e Serviços Urbanos.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º da Lei Municipal nº. 958/2013, revogando
as demais disposições em contrário.
Serra Alta/SC, 20 de outubro de 2021.
RAFAEL MARIN
Prefeito Municipal
Registrado e publicado em data supra:
MARCONDES LEONARDO MULLER
Secretário de Administração

DECRETO Nº. 266/2021 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359547

DECRETO Nº. 266/2021 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
“DISPÕE SOBRE O SOBREAVISO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
RAFAEL MARIN, Prefeito Municipal de Serra Alta, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial as contidas na Lei
Orgânica Municipal, e em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº. 028/2015 de 24 de agosto de 2015.
DECRETA:
Art. 1º Ficam designados servidores para cumprirem regime de sobreaviso em suas respectivas atribuições:
§ 1º Os motoristas lotados na Secretaria Municipal de Saúde ficam responsáveis pelo transporte de pacientes aos hospitais conveniados:
I - Josimar Senhor – Motorista
II - Lenoir Benedet – Motorista
III - Vilson Pauletto – Motorista
VI – Moacir José Vivan
§ 2º Os servidores lotados na Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Urbanos elencados a seguir ficam responsáveis pela manutenção do sistema municipal de tratamento de água:
I - Paulo Cézar Spier – Operador de Máquinas;
II - Luiz Nicolli – Auxiliar de manutenção e conservação;
III - Claudiomiro Donida - Auxiliar de manutenção e conservação;
IV - Ademir Sperotto – Motorista;
V – Diego Paulo Cerezolli – Motorista;
VI – Marcos Paulo Crestani.
Art. 2º A escala de sobreaviso, deverá ser elaborada, mensalmente, pela chefia imediata, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da sua
aplicação e afixada em um mural no local de trabalho dos envolvidos.
Parágrafo único. Uma cópia da escala de sobreaviso mencionada no caput deverá ser entregue, no mesmo prazo, ao Setor de Recursos
Humanos.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei Municipal nº. 958/2013, revogando
o Decreto nº 149, de 22 de abril de 2021, bem como as demais disposições em contrário.
Serra Alta, 20 de outubro de 2021.
RAFAEL MARIN
Prefeito Municipal
Registrado e publicado em data supra:
MARCONDES LEONARDO MULLER
Secretário de Administração

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 2304

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2021

Publicação Nº 3358496

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 53413BF9D8366D81E66B57C5E6E4BADF86CC683D

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045 DE 20/10/2021
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE
SERRA ALTA E A EMPRESA TULIPA
PESQUISAS DE MERCADO E OPINIÃO
PÚBLICA ME NOS TERMOS DA LEI Nº. 8.666 DE
21/06/93, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO SOB
O REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
Contrato que entre si celebram a(o) MUNICIPIO DE SERRA ALTA,
Estado de Santa Catarina, pessoa de direito público interno, com endereço na(o) Av.
Dom Pedro II, 830, centro, inscrito no CGC/MF sob o nº 80.622.319/0001-98, neste
ato representado por seu PREFEITO MUNICIPAL RAFAEL MARIN portador do RG
sob o nº 3.668.373 SSP/SC e CPF nº 006.201.999-62, doravante denominado
simplesmente de CONTRATANTE e a Empresa TULIPA PESQUISAS DE
MERCADO E OPINIÃO PÚBLICA EIRELI com sede na Avenida Sul Brasil, nº82,
Sala 202, Bairro Centro, Município de Maravilha, Estado de Santa Catarina, inscrita
no CNPJ sob o nº. 19.731.315/0001-37 neste ato representada por sua
representante legal Senhora Clacilda Cipriani Bertollo, portadora do CPF nº
395.187.280-20 e RG 6.704.157, doravante denominada simplesmente de
CONTRATADA.
Que de comum acordo e perante as testemunhas abaixo firmadas,
pactuam o presente termo, mediante sujeição mútua às normas constantes no art.
24 inciso II da Lei Nº 8.666, de 21/06/93 com alterações posteriores e legislação
pertinente, dispensada a licitação devido ao valor da contratação, conforme às
seguintes cláusulas contratuais a seguir enunciadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 A CONTRATADA compromete-se a realizar A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARA A EXECUÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA, PARA AVALIAR O
DESEMPENHO DAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL, TOTALIZANDO DE 250 A 300 ENTREVISTADOS.
1.2 As entrevistas serão realizadas em todo o Perímetro Urbano e Rural do
Município de Serra Alta/SC, abrangendo todas as Ruas, Bairros e comunidades do
interior. O questionário será elaborado pela Administração Municipal com um
número mínimo de 18(dezoito) perguntas.
1.3 O objetivo da referida pesquisa é encontrar pontos que podem ser melhorados
na prestação dos serviços públicos, garantindo maior eficiência no atendimento a
população serraltense.
1.4 A CONTRATADA ficará responsável pela elaboração, ao final da Pesquisa, de
Relatório (Dossiê) detalhado contendo todas as respostas e apontamentos dos
munícipes serraltenses entrevistados. No referido documento serão discriminados os
principais apontamentos mencionados pelos munícipes de cada área do perímetro
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urbano e rural visitado, permitindo uma análise ampla das principais dificuldades
encontradas pelos moradores. Além disso, o relatório conterá gráficos,
porcentagens, notas de avaliação e o restante do material que se fizer necessário
utilizar na pesquisa.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pela prestação dos serviços o
valor total global proposto de R$ 12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais).
2.2. Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da
CONTRATADA incluam todos os custos diretos e indiretos requeridos para a
execução do objeto contratado, constituindo-se na única remuneração devida.
2.3. O MUNICÍPIO DE SERRA ALTA se compromete a efetuar o pagamento em
parcela única a CONTRATADA após a prestação dos serviços, mediante
apresentação de nota fiscal, devidamente recebida e aceita pelo Município.
Obedecendo a ordem cronológica de pagamento do departamento financeiro.
§ 1º- O pagamento será sustado verificada execução defeituosa do Contrato,
enquanto persistirem restrições no período a que se refere o pagamento, bem como,
se existente débito pendente de satisfação para com a CONTRATANTE ou com
terceiros, relacionados com o Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO
3.1- O custo apresentado caracterizando o preço unitário e global será reajustado de
acordo com o seguinte critério: sobre o valor contratado não haverá quaisquer
formas de reajuste.
CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA E DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E
VIGÊNCIA
4.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 20/10/2021 até 20/11/2021,
contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, condicionada sua eficácia a
publicação do extrato do contrato no órgão oficial do Município. Firma-se que até a
data de término a CONTRATADA deverá entregar os resultados obtidos com a
pesquisa.
CLÁUSULA QUINTA – DAS FONTES DOS RECURSOS
5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do
Orçamento Fiscal vigente em 2021, cuja(s) fonte(s) de recurso(s) tem a seguinte
classificação:
04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.03 – DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
2.400– Manutenção da Secretaria de Planejamento e Finanças– 33.90.00
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CLÁUSULA SEXTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A ESTE CONTRATO E AOS
CASOS OMISSOS
6.1– As partes declaram-se sujeitas às disposições contidas nas Leis Federais nº
8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº123, de 15/12/2006, Lei
Complementar nº147, de 07/08/2014 e, se for o caso, conforme disposições da Lei
nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Código Civil e legislações
pertinentes à matéria e todas as suas alterações, que será aplicada em sua
plenitude a execução deste Contrato, bem como aos casos omissos resultantes
desta pactuação.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO
7.1. Rescisão deste Contrato por ato unilateral da CONTRATANTE:
7.2. A CONTRATANTE poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este
Contrato, independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra
qualquer um dos fatos adiante enunciados, bastando para isso comunicar a
CONTRATADA sua intenção, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias:
a) o não cumprimento pela CONTRATADA
especificações, projetos ou prazos;

das

cláusulas

contratuais,

b) o cumprimento irregular pela CONTRATADA das cláusulas contratuais,
especificações, projetos ou prazos;
c) o desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da
autorizada designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as
de seus superiores;
d) razões de interesse do serviço público.
7.3. A CONTRATANTE terá o direito de rescindir de imediato o presente contrato,
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, caso ocorra qualquer um
dos fatos a seguir enunciados:
a) o atraso injustificado no fornecimento dos serviços;
b) suspensão, pelas autoridades competentes, do fornecimento dos equipamentos e
serviços da CONTRATADA, em decorrência de violação de disposições legais
vigentes;
c) a paralisação do fornecimento de serviços sem justa causa e prévia comunicação
a CONTRATANTE;
d) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação,
que afetem a boa execução deste;
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e) o cometimento reiterado de faltas no seu fornecimento dos equipamentos e
Serviços;
f) a decretação de falência, o pedido de recuperação judicial ou a instauração de
insolvência civil;
g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietário, em se tratando de
firma individual;
h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa,
que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato;
i) o protesto de títulos ou a emissão de cheques, sem suficiente provisão, que
caracterizem a insolvência do contrato.
7.4. No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa da CONTRATADA,
será observado às seguintes condições:
a) a CONTRATADA não terá direito de exigir indenização por qualquer prejuízo e
será responsável pelos danos ocasionados, cabendo a CONTRATANTE aplicar as
sanções contratuais e legais pertinentes;
b) a CONTRATADA terá o direito de ser reembolsada pelos Serviços já fornecidos,
desde que aprovado pela CONTRATANTE, até a data da rescisão, deduzidos os
prejuízos causados a CONTRATANTE;
c) em qualquer caso, a CONTRATANTE reserva-se o direito de dar continuidade ao
fornecimento de equipamentos e Serviços através de outras empresas, ou da forma
que julgar mais convenientes;
d) caso a CONTRATANTE não use o direito de rescindir este Contrato, poderá, a
seu exclusivo critério, reduzir ou suspender o fornecimento dos equipamentos e
Serviços referente ao mesmo e sustar o pagamento das faturas pendentes, até que
a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida.
7.5. Rescisão deste Contrato por Acordo entre as Partes ou Judicial:
7.6. O presente Contrato também poderá ser rescindido quando ocorrer:
a) a supressão, por parte da CONTRATANTE, de fornecimento, acarretando
modificação do valor inicial do Contrato, além do permitido no Regulamento de
Habilitação Licitação e Contratação, em seu artigo 65 da Lei Nº. 8.666/93;
b) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo
superior a 30 (trinta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação
da ordem interna ou guerra;
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c) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE, decorrentes de Serviços já fornecidos, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;
d) a não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local para entrega dos
Serviços, nos prazos contratuais.
7.7. Nestes casos, a CONTRATANTE, deverá pagar a CONTRATADA o
fornecimento dos equipamentos e Serviços já realizados, de acordo com os termos
deste Contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
8.1. À CONTRATADA poderão ser aplicadas as seguintes penalidades de acordo
com o capítulo IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 sem prejuízos do direito à
rescisão do Contrato e às perdas e danos, ficando garantida a prévia defesa da
CONTRATADA, nos termos da Lei, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
data da comunicação do ato, pela autoridade competente:
I– Advertência, em caso de pequenas irregularidades na execução das Cláusulas
Contratuais, que será aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante
contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05
(cinco) dias úteis para que a empresa CONTRATADA apresente justificativas para o
descumprimento, que só serão aceitas mediante crivo da administração;
II– Multa
a) de 10 % (dez por cento) sobre o valor do objeto do contrato não realizado, na
hipótese da rescisão administrativa, se a CONTRATADA recusar-se a assiná-lo.
b) de 20% (vinte por cento) pela inexecução total ou parcial do Contrato, incidente
sobre o valor do contrato em caso de inexecução total, ou parte não cumprida em
caso de inexecução parcial.
c) de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) pelo atraso injustificado na entrega
do objeto deste edital, sobre o valor total da(s) obrigação(ões) não cumprida(s), por
dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento) do contrato.
III– Suspensão temporária e a Declaração de Inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública, que serão cominadas nas condições
definidas pela CONTRATANTE, em caso de faltas graves ocorridas na vigência do
Contrato, apuradas em processo administrativo que assegure ao acusado o direito
prévio do contraditório e da ampla defesa, com os recursos a ela inerentes.
8.2. As penalidades poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, nos termos
do art. 87, da Lei nº 8.666/93;
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8.3. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, porém
moratório e, consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA da
reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha
acarretar à CONTRATANTE.
8.4. As multas previstas no subitem II deverão ser recolhidas através do DAR
(Documento de Arrecadação) em uma das agências Bancárias credenciadas pela
Prefeitura de Serra Alta, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da
notificação, em favor do Município. Essa notificação ocorrerá através de competente
notificação expressa.
8.5. A aplicação das multas aqui referidas independerá de qualquer interpelação,
notificação ou protesto judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão
que tiver dado causa à notificação extrajudicial.
8.6. Nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.
9.0 – CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES
9.1 – DO CONTRATANTE:
91.1– Efetuar os pagamentos pela prestação dos serviços conforme o disposto na
Cláusula Segunda; procedendo-se à retenção dos tributos devidos, consoante a
legislação vigente;
9.1.2 - Promover os apontamentos das ocorrências relacionadas à execução do
contrato;
9.1.3 - Fornecer à CONTRATADA todas as informações relacionadas com o objeto
deste contrato, bem como, a indicação dos locais da prestação do serviços e o
questionário elaborado para a pesquisa;
9.1.4 - Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, o
cumprimento do contrato a ser assinado pela CONTRATADA, anotando em registro
próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que,
a seu critério, exijam medidas corretivas por parte CONTRATADA;
9.1.5- Zelar para
CONTRATADA.

que

sejam

cumpridas

as

obrigações

assumidas

pela

9.2 – DO CONTRATADO:
9.2.1– cumprir com proficiência, zelo, dedicação, probidade,
solidariedade e lealdade os serviços prestados a contratante;

espírito

de
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9.2.2 – Manter o CONTRATANTE informado sobre todas as ocorrências e
andamento da execução deste Contrato;
9.2.3- Permitir a fiscalização e informar a Secretaria de Administração de qualquer
ocorrência na execução na prestação de serviço no prazo estipulado neste contrato.
9.2.4- Arcar com outras despesas tais como, transporte a ser executado em razão
da prestação do serviço in loco até o Município de Serra Alta, inclusive carga e
descarga e despesas adicionais como impostos, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciários, etc.
9.2.5- Aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem necessários de até 25%
(vinte cinco por cento) do valor contratual corrigido.
9.2.6- Manter todas as condições de habilitação durante toda a vigência do contrato.
9.2.7- Prestar os serviços do objeto contratado, sem atrasos.
9.2.8- Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, cujas
reclamações se obrigam a atender prontamente;
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1. Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de
MODELO/SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
10.2. E/ assim, por estarem justos e de pleno acordo, para firmeza e validade do que
ficou estipulado em todas as cláusulas e condições firmam o presente instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal e jurídico, que
depois de lido e achado conforme, vai ser assinado pelas partes e testemunhas.
SERRA ALTA/SC, 20 de outubro de 2021.

RAFAEL MARIN
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

CLACILDA CIPRIANI BERTOLLO
PROPRIETÁRIA
CONTRATADA
TULIPA PESQUISAS DE MERCADO E OPINIÃO PÚBLICA EIRELI

7
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Analisado e aprovado pelo Departamento Jurídico

MAURÍCIO LEONIR SONDA
Advogado
OAB/SC 54.175

Testemunhas:

MARCONDES LEONARDO MULLER
CPF: 053.864.149-50
Sec. de Administração

ÉDNA PAULA MAGRIN
CPF: 085.151.989-08
Técnico em Contratos e Convênios
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Siderópolis
Prefeitura
3-72/2018

Publicação Nº 3359463
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Sul Brasil
Prefeitura
DECRETO Nº 304 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358916

DECRETO N°. 304 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- FMHIS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
MAURILIO OSTROSKI, Prefeito Municipal de Sul Brasil, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial ao disposto na
Lei Municipal nº 667 de 29.09.2008.
DECRETA:
Art. 1°. - Fica constituído o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS, composto pelos membros indicados pelos órgãos que representam, nos termos do artigo 5º da Lei Municipal nº 667 de 29.09.2008, em conformidade com o Decreto
nº.121, de 10 de junho de 2015, conforme segue:
REPRESENTANTES DO GOVERNO MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL:
· AGATA PAULA VALMORBIDA KLÄSENER
· CAMILA TASCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA:
· FRANCIELI DOS SANTOS GUBERT
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA:
· DIEGO GUSTAVO KIRCH
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
SINDICATO DA AGRICULTURA FAMILIAR:
· CRISTIANE CARLA BUGS
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES:
· ARI GEMELLI
· IRACI VARIANI
ASSOCIAÇÃO COMERCIALEINDUSTRIAL:
· GRACIELI PAINI FERRARI
Art. 2°. O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos, permitida uma única recondução para o mandato subseq-ente por
apenas uma vez.
Art. 3°. O exercício das funções de membro do Conselho não será remunerado, considerando-se como serviço público relevante.
Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, Vinculada ao DOM, conforme Lei Municipal nº 1.027 de 06 de abril de 2015,
Diário Oficial dos Municípios.
Art. 5°. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Sul Brasil,
aos 20 de outubro de 2021.
MAURILIO OSTROSKI
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA SUPRA:
DIEGO GUSTAVO KIRCH
Diretor de Administração
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Publicação Nº 3358918

DECRETO N°. 305 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- FMHIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
MAURILIO OSTROSKI, Prefeito Municipal de Sul Brasil, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial ao disposto
nas Leis Municipais nº 385/2001 de 01.06.2001, 384/2001 de 01.06.2001, Lei 667 de 29.09.2008 e artigo 41, inciso VII da Lei Orgânica
Municipal.
DECRETA:
Art. 1°. - Fica nomeada a Servidora Pública Municipal INDIAMARA NECKEL, portadora do CPF n° 047.786.069-90 e RG 4.815.359-1 a partir
desta data para exercer as funções de Gestora do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS, podendo movimentar as
contas do Fundo, podendo assinar os cheques de todas as contas junto às agências bancárias, bem como a movimentação eletrônica, bem
como responsável perante autarquia federal e regularização do CNPJ.
Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, vinculada ao DOM, conforme Lei Municipal nº 1.027 de 06 de abril de 2015,
Diário Oficial dos Municípios.
Art. 3°. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Sul Brasil,
aos 20 de outubro de 2021.
MAURILIO OSTROSKI
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA SUPRA:
DIEGO GUSTAVO KIRCH
Diretor de Administração

ERRATA DO PROCESSO Nº 089/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2021 AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA
HIDRAULICA

Publicação Nº 3359487

ESTADO DE SANTA CATARNA
MUNICIPIO DE SUL BRASIL
Aviso de Licitação
ERRATA
Processo N.º 089/2021 – Pregão Presencial nº 063/2021
O Município de SUL BRASIL – SC, torna público aos interessados que encontra-se aberto o PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2021 decorrente
do PROCESSO 089/2021, visando a AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
OBJETO DA ERRATA: Onde se lê:
às 08H30MIN DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2021
Leia-se:
às 15H30MIN DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2021
Sul Brasil - SC, 20 de outubro de 2021. Maurilio Ostroski - Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3358574

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA
SUL BRASIL- SC
RESOLUÇÃO N°002/2021 de 20 de outubro de 2021
Dispõe sobre a publicação do nome de todos os candidatos cuja inscrições foi deferida para o Processo Eleitoral Suplementar do Conselho
Tutelar do Município de Sul Brasil – SC
Os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Sul Brasil/SC, no uso de suas atribuições
legais, que lhes confere a Lei Municipal n° 1001/2014 e Lei Municipal n° 1.196/2019 e conforme registro em ata, resolvem:
Art.1°. Publicar o nome dos candidatos com inscrição realizada para o Processo Eleitoral Suplementar do Conselho Tutelar do município de
Sul Brasil/SC, Conforme relacionados abaixo:
N° DE INSCRIÇÃO
118
119
120
122
123
124
125
126

CANDIDATO
LEONI SULZBACHER
ROSIMARA DE MATTOS HENN
SUZANA FICAGNA SCHMIDT
JAQUELINE PATRICIA ALBANI BRANDALEZE
SUELI KASPER COPATI
GEOVANA TELES
DEBORA ZANES MARTINS DA SILVA
ALINE MARIA HAAS

Sul Brasil/SC, 20 de outubro de 2021.
Jucelene Schmitz
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sul Brasil/ SC.
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Taió
Prefeitura
CONTATO N. 54/2021, DE 03 DE SETEMBRO DE 2021 - VIEIRA MELLO

Publicação Nº 3358357

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9B8049F38CFE9BAA7F462B9B65B088186CD6D2EF

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N. 54/2021, DE 03 DE SETEMBRO DE 2021, QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE TAIÓ
(SC), E A EMPRESA VIEIRA MELLO EIRELI.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida Luiz Bertoli, 44, centro,
inscrito no CNPJ sob n. 82.765.488/0001-02, neste ato representado pelo prefeito o Sr. HORST ALEXANDRE PURNHAGEN, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa VIEIRA MELLO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, situada na Avenida 1º de Maio,
751, sala 01, Bairro Progresso, na cidade de Pouso Redondo/SC, inscrita no CNPJ sob o n. 21.844.072/0001-95, neste ato representado
pelo Sr. Jeison Vieira de Mello, com CPF n. 050.442.929-90 residente e domiciliado na cidade de Pouso Redondo/SC, doravante denominada
CONTRATADA, ajustam e contratam a execução do objeto indicado, que se regerá pelo disposto neste Contrato, no Processo Administrativo Licitatório n. 60/2021, Concorrencia n. 60/2021, na Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, aplicando-se supletivamente as normas e
princípios de direito administrativo e de direito comum pertinentes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO DA PONTE NO BAIRRO
VILA MARIANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZ PARTE DO EDITALEINTEGRA O PRESENTE CONTRATO.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR TOTAL E DO PAGAMENTO
2.1 - O valor total do presente Contrato é de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
2.2 - O pagamento do objeto será efetuado em parcelas, devendo as mesmas serem comprovadas através de laudo de vistoria apresentado
por engenheiro designado pelo Município, conforme medição.
2.3 - Todo pagamento será efetuado mediante emissão e apresentação de nota fiscal, relatorio da etapa concluida, tendo o Município um
prazo de até 30 (trinta) dias após a liquidação da nota fiscal para efetivar o pagamento. Além dos seguintes documentos:
• Cópia das folhas de pagamento do período que os funcionários trabalharam e a quitação nos recibos de pagamento.
• Cópia da GPS sobre a folha de pagamento do período em que os funcionários trabalharam na obra.
• Cópia da guia de recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento do período em que os funcionários trabalharam na obra.
• Cópia da GEFIP juntamente com a RE (relação dos empregados) do período que os funcionários trabalharam na obra.
• Cópia da Guia de recolhimento da Previdência Social da retenção efetuada na nota de prestação de serviços.
• Cópia da Guia de Recolhimento do ISS da retenção efetuada na nota de prestação de serviços.
• Cópia das Certidões Negativas da Empresa: FGTS, INSS, TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO ou
substituir pelo CRC fornecido pela Prefeitura, desde que esteja atualizad;
• Se houver a necessidade o Município poderá solicitar outros documentos.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO
3.1 - O presente Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2021, contado a partir da assinatura. O prazo de execução será de 90 (noventa) dias, iniciando com a emissão e entrega da Ordem de Serviço.
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 - As despesas para a execução do objeto do presente certame correrão a conta de dotação específica do orçamento do exercício de 2021
e seguintes, e terão as seguintes classificações orçamentárias:
Órgão
Unidade
Proj./ Ativ.
Compl. Elemento

SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Departamento de Serviços Urbanos
Construção e Reforma de Pontes, Pontilhões, Galerias, Gabiões, Bueiros e Drenagem Pluvial
549 - 3.4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES
5.1 - A inexecução contratual, parcial ou total, submeterá o responsável às penalidades previstas Decreto Municipal n. 6.781/2019, bem
como no artigo 87 da Lei n. 8.666/93, na suspensão temporária da participação em Licitações e impedimento de contratar com o Município
pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de até 20 % (vinte por cento) do valor contratado;
5.2 - Expirado o prazo de vigência do Contrato e não conclusa a obra, será cobrado multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais);
5.3 - As penalidades acima poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666 de 21/6/93 e suas
alterações.
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CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
6.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, no caso de inexecução total
ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no art. 78 da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO
7.1 - O CONTRATANTE fiscalizará a execução do Contrato, sempre que julgar necessário.
7.2 - Para cumprimento do disposto no art. 67, § 1° e § 2° da Lei de Licitações, fica designado como gestor do contrato o Sr. MARCELO
GRAMKOW, Secretario da Secretaria de Planejamento, Habitação, Turismo, Industria e Comércio.
7.2.1 - Tal representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
7.2.2 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência da representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo
hábil para a adoção das medidas convenientes.
7.3 - A fiscalização exercida não reduz nem exclui a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 - São obrigações da CONTRATADA:
a) responsabilizar-se pela sinalização de advertência e outras necessárias a execução dos serviços;
b) responsabilizar-se pela preservação das benfeitorias existentes;
c) efetuar, semanalmente a limpeza da obra (quando for o caso);
d) compor o seu quadro de funcionários com pessoal apto para o exercício das funções, devidamente uniformizados e com equipamentos
de segurança, possuindo registro em carteira de trabalho;
e) apresentar laudo técnico de profissional qualificado, quando solicitado pelo Município, responsabilizando-se pela execução dos serviços;
f) arcar com as despesas administrativas, tais como tributos, salário dos empregados e encargos sociais e outros;
g) facilitar todas as atividades de fiscalização pelo Município;
h) fornecer todas as informações e elementos necessários, sempre que o Município solicitar;
i) é vedada a sub-empreitada total ou parcial da obra (quando for o caso);
j) responder pela solidez e segurança dos serviços executados no prazo previsto no Código Civil Brasileiro;
k) manter no local da obra o engenheiro responsável pela execução da obra (quando for o caso);
l) acompanhamento diário do engenheiro, sendo que semanalmente reunir-se-á com o engenheiro fiscal designado pela Prefeitura para
análise e acompanhamento do cumprimento dos serviços projetados (quando for o caso);
m) confecção e preenchimento do boletim diário da obra, vistado pelo engenheiro responsável pela execução da mesma (quando for o
caso);
n) confecção e preenchimento do boletim de medição da obra vistado pelo engenheiro responsável da execução da mesma, pelo menos
uma a cada etapa prevista para o pagamento (quando for o caso);
o) registro da obra junto ao INSS (abertura da matrícula da obra quando for o caso, em nome da empresa) (quando for o caso);
p) prestar garantia do Contrato conforme item 7.3 do Edital;
q) emitir ART de execução e entregar junto a Prefeitura devidamente quitada;
r) outras obrigações mencionadas no Termo de Referência do processo licitatório;
s) cumprir todas as cláusulas do Edital de Licitação n. 60/2021.
t) cumprir todas as normas de saúde e segurança do trabalho constantes nas Normas Regulamentadoras da Portaria n. 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego – TEM (quando for o caso);
CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE
1. 1 - São responsabilidades do CONTRATANTE:
a) tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório;
b) manter pessoa ou constituir uma Comissão Especial designada pelo Prefeito Municipal, visando a fiscalização dos serviços;
c) encaminhar a publicação resumida do instrumento de Contrato e seus aditamentos, se ocorrerem, nos meios de publicações legais;
d) arcar com as despesas concernentes à publicação do extrato do Contrato e seus aditivos se ocorrerem.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS
10.1 - Os recursos interpostos às decisões proferidas pela fiscalização somente serão acolhidos nos termos do Capítulo V da Lei n. 8.666/93,
se dirigidos diretamente ao Prefeito, e protocolado na Prefeitura Municipal.
Parágrafo Único. Os recursos não dirigidos conforme determinação desta cláusula não serão conhecidos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ENCARGOS
11.1 - As despesas dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais correrão por conta da CONTRATADA, ficando esta, ainda,
responsável pelo correto cumprimento da legislação de segurança do trabalho.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1 - Para dirimir toda e qualquer questão que derivar deste Contrato, fica eleito o Foro de TAIÓ - SC, Comarca deste Município, com
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renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, acordados e ajustados, depois de lido e achado conforme, declaram ambos as partes aceitar todas as disposições
estabelecidas nas cláusulas do presente Contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto,
firmando-o em 04 (quatro) vias na presença de duas testemunhas abaixo assinadas.
TAIÓ (SC), 03 de setembro de 2021.
HORST ALEXANDRE PURNHAGEN
Prefeito
VIEIRA MELLO EIRELI
Empresa
Testemunhas:
Carlos Cava 		
CPF: 033.743.249-08

Elves Johny Schreiber
CPF: 824.726.379-34

De acordo:
Emerson de Figueredo
OAB/SC 47.288

CONTRATO N. 67, DE 18.10.2021 - SP PROMOÇÕES

Publicação Nº 3358223

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 993F800A801EE2E179E4A96C961B46A4F8BDED92

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE OBJETO N. 66/2021, de 18 de outubro de 2021, que celebram entre si o MUNICÍPIO DE
TAIÓ (SC), e a Empresa SP PROMOÇÕES E PROPAGANDA LTDA.

O Município de Taió (SC), representado neste ato por seu Prefeito, Sr. HORST ALEXANDRE PURNHAGEN, com sede à Avenida Luiz Bertoli,
44, inscrito no CNPJ/MF n. 82.765.488/0001-02, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa SP PROMOÇÕES E PROPAGANDA
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 83.695.825/0001-03, estabelecida na Rua Emiliano Ramos, n. 291, Bairro Centro, no Município de Lages,
CEP: 88.502-215, neste ato representada pelo Sra. Rosemari Arving Souza, portadora da Carteira de Identidade n. 750110 SSP-SC e CPF n.
425.517.149-15 residente e domiciliada na cidade de Lages/SC, doravante denominada CONTRATADA, celebram entre si o presente TERMO
DE CONTRATO, mediante cláusulas e condições que aceitam, ratificam e outorgam na forma abaixo estabelecida, tudo de acordo com o
capítulo III da Lei n. 8.666/93 e alterações, e o Processo de Dispensa de Licitação n. 90/2021.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. O presente contrato tem por objeto a LOCAÇÃO DE 01 FRONT-LIGHT 9X3 MTS LOCALIZADO NO CRUZAMENTO DA BR 470 COM A BR 116
NO TREVO DO PATUSSI PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO SINE DO MUNICIPIO DE TAIÓ COM RELAÇÃO A EMPREGO DISPONIVEL
NA CIDADE.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA LOCALIZAÇÃO
1. 01 (um) Front-Light localizado na BR-470 com BR-116, Trevo Patussi, em São Cristovão/Sc.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO
1. O prazo deste contrato e da veiculação é de 06 (seis) meses com início em 18/10/2021 e término em 18/04/2022, que poderá ser prorrogado e ou renovado em comum acordo entre as partes.
CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO
1. Toda e qualquer alteração do anúncio por parte do CONTRATANTE, será cobrado em separado ao preço do dia e mediante acerto entre
as partes.
CLÁUSULA QUINTA - CONSIDERAÇÕES
1. O CONTRATADO se compromete a fazer inspeção periódica do Front-Light durante o prazo em que vigorar o presente contrato.
2. O Front-Light é de propriedade do CONTRATADO, que retirará os anúncios do CONTRATANTE, depois de vencido e não prorrogado e ou
renovado o presente contrato.
3. No caso de avaria ou roubo, o CONTRATADO não será prejudicado no pagamento das mensalidades, devendo dar assistência imediata
sem ônus, ou seja, recuperar o equipamento parcial, com a exceção da lona de propriedade do contratante. Conforme o caso, no prazo
nunca superior a 30 dias, não havendo prorrogação nem cancelamento das mensalidades no período em que a manutenção estiver sendo
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efetuada.
CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE
1. O valor total ora contratado é de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), pagos em seis parcelas de R$ 2.400,00 (dois mil e
quatrocentos reais) de acordo com os preços consignados na proposta apresentada, importando os valores por itens vencedores, identificados pela cópia da Autorização de Fornecimento em anexo ao presente contrato, a qual é parte integrante do presente instrumento.
2. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias contados da entrega do objeto, de acordo com o quantitativo solicitado e efetivamente
entregue, bem como mediante a apresentação do documento fiscal atestado por Servidor Municipal competente.
3. Nos preços contratados já estão inclusos além do lucro, taxas, fretes, impostos e descontos, quando for o caso, bem como todas as
despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente contratação.
4. O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, compatível com o efetivo declarado, na forma do
§ 4º, do artigo 31, da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, e apresentação de Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado, conforme
disposto nos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93.
5. Os preços não serão reajustados.
CLÁUSULA SÉTIMA– DO DOCUMENTO FISCAL
1. A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá emitido para Prefeitura Municipal de Taió – Avenida Luiz Bertoli, 44, centro –
89.190-000 – Taió – SC – CNPJ/MF 82.765.488/0001-02, e ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da
habilitação, contendo ainda número do empenho e do processo licitatório.
2. Quando for emitido o documento fiscal, referente à mercadoria solicitada, a CONTRATADA deverá enviar FAX do referido documento,
imediatamente após a emissão do mesmo, para a Secretaria de Administração e Finanças, aos cuidados do Setor de Contabilidade (Fone/
Fax: (47)3562-8300).
3. A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o CONTRATANTE do ressarcimento de qualquer prejuízo para a CONTRATADA.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
1. O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:
a. Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XVII, do art. 78, da Lei n. 8.666/93;
b. Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias, não cabendo indenização
a qualquer uma das partes, resguardado o interesse público;
c. Judicialmente, nos termos da legislação vigente.
2. O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de
rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.
3. Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei, garantido o contraditório e a ampla defesa.
4. Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou parcialmente o presente contrato, desde que seja administrativamente
conveniente ou que importe no interesse público, conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 da Lei n. 8.666/93 e alterações, sem que
assista a CONTRATADA, direito algum de reclamações ou indenização.
CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
1. Na execução deste contrato aplicar-se-á a Lei n. 8.666/93 e alterações, e ainda os preceitos gerais do direito público, os princípios da
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
2. A declaração de nulidade deste contrato opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir,
além de desconstituir os já produzidos.
3. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios
gerais do direito.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO
1. O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial Municipal, nos termos do Parágrafo único, do Art.61, da Lei n. 8.666/93 de 21
de junho de 1993 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
1. Fica eleito o foro da cidade de Taió (SC) para dirimir questões oriundas deste contrato, renunciando as partes, a qualquer foro que lhes
possa ser mais favorável.
E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor, para todos os
efeitos de direito.
Prefeitura do Município de Taió (SC), 18 de outubro de 2021.
HORST ALEXANDRE PURNHAGEN
Prefeito
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SP PROMOÇÕES E PROPAGANDA LTDA
CONTRATADA
Testemunhas:
________________________ _________________________
Carlos Cava 			
Elves Johny Schreiber
CPF: 033.743.249-08 		
CPF: 824.726.379-34
De Acordo:
Emerson de Figueredo
OAB/SC – 47.288

CONTRATO Nº RH/262/2021

Publicação Nº 3359147

CONTRATO No RH/262/2021
Termo de contrato individual de trabalho por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público,
entre o MUNICÍPIO DE TAIÓ e GRASIELE MEES CORDEIRO.
O MUNICÍPIO DE TAIÓ, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Luiz Bértoli, no 44, Centro, inscrito no CNPJ sob no
82.765.488/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. HORST ALEXANDRE PURNHAGEN, doravante denominado
EMPREGADOR, e GRASIELE MEES CORDEIRO, residente na Estrada Geral Ribeirão do Ouro, Taió, Santa Catarina, portador(a) do CPF no
066.252.309-10 e do RG nº 4.834.968, doravante denominado(a) SERVIDOR(A), celebram o presente contrato individual de trabalho por
tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento no inciso IX, do Art. 37, da
Constituição Federal, combinado com o Art. 2o, da Lei Complementar no 203/2017, de 15/12/2017, considerando o resultado do Processo
Seletivo Edital n.º 004/2019, bem como o expediente emitido pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, em virtude do turno ininterrupto de trabalho nas Unidades de Educação Infantil, mediante as condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O(A) SERVIDOR(A) exercerá o cargo de provimento temporário de Professor, não Habilitado, com exercício na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.
CLÁUSULA SEGUNDA - Fica o(a) servidor(a) ciente que será empossado(a) nesta data e o presente contrato vigorará a partir de 21 de outubro de 2021 até o término do ano letivo, ficando cientes as partes que a continuidade da prestação dos serviços após o término do contrato
importará em nulidade do ajuste, por violação ao citado dispositivo legal.
CLÁUSULA TERCEIRA - O vencimento mensal a ser pago pelo EMPREGADOR ao SERVIDOR(A), incluído o repouso semanal remunerado,
será de R$ 910,49 (novecentos e dez reais e quarenta e nove centavos) sobre o qual incidirão os reajustes pagos aos servidores do Município de Taió.
CLÁUSULA QUARTA - Fica ajustado que o EMPREGADOR poderá a qualquer tempo, conforme a necessidade do serviço público, transferir
o(a) SERVIDOR(A) para prestar serviços em qualquer localidade do município de Taió.
CLÁUSULA QUINTA - A jornada de trabalho será de 20 (vinte) horas semanais.
CLÁUSULA SEXTA - O(A) SERVIDOR(A) sujeitar-se-á as normas gerais do EMPREGADOR, que em nenhum momento poderão ser ignoradas
obrigando-se a executar com zelo, eficiência e lealdade todas as tarefas que lhe forem conferidas.
CLÁUSULA SÉTIMA - O EMPREGADOR fica autorizado a descontar da remuneração do(a) SERVIDOR(A) o valor dos danos e prejuízos por
ele(a) causados, seja por dolo, negligência, imprudência ou imperícia.
CLÁUSULA OITAVA - As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária conforme Lei n.º 4.220, de
08 de dezembro de 2020.
CLÁUSULA NONA - As partes poderão rescindir unilateralmente o presente contrato antes de expirado o seu prazo, sem qualquer ônus ou
indenização advindo desta medida.
E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam o presente contrato de trabalho em 03 (três) vias de igual teor e forma.
Taió (SC), em 21 de outubro de 2021.
________________________________________ ________________________________________
HORST ALEXANDRE PURNHAGEN 			
GRASIELE MEES CORDEIRO
TESTEMUNHAS:
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Publicação Nº 3358566
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 31303BF8BD0CBE949BE2904052D4B8C9E618D2FB

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAIÓ, torna público Processo Licitatório, na modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços,
menor preço GLOBAL, destinado à AQUISIÇÃO DE TELHAS, MEIA TELHAS E CUMEEIRAS PARA REFORMA DO TELHADO DO CENTRO DE
EDUCAÇÃO INFANTIL CINDERELA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL. Recebimento
dos envelopes na Prefeitura Municipal, situado na Avenida Luiz Bertoli, 44 - Centro - Taió-SC, até às 10:00 horas do dia 05 de novembro
de 2021 e abertura dos envelopes às 10:15 horas, do mesmo dia. Informações com Carlos ou pelo e-mail empenhos@taio.sc.gov.br. Edital
disponível no site: taio.atende.net. Registro no TCE 31303BF8BD0CBE949BE2904052D4B8C9E618D2FB.
Taió, 20 de outubro de 2021.
HORST ALEXANDRE PURNHAGEN
Prefeito em Exercício

PREGÃO N. 92/2021
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAIÓ
PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 92/2021
REGISTRO DE PREÇOS
MENOR PREÇO POR ITEM

Publicação Nº 3358596
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5B1FB0614891DBC60448A6FB5C0880019DBC8835

O Município de Taió (SC), com sede administrativa na Avenida Luiz Bertoli, 44 – Centro, inscrito no CNPJ sob nº. 82.765.488/0001-02, representado neste ato por seu Prefeito, Sr. HORST ALEXANDRE PURNHAGEN, torna público que realizará LICITAÇÃO, na modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, exclusivo para Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte
(EPP) ou Microempreendedores Individuais (MEI), nos termos do art. 48, inciso I da Lei Complementar no 123/2006 com redação dada
pela LC no 147/2014. Rege a presente licitação a Lei n. 8.666/1993, Lei n. 10.520/2002 e o Decreto Municipal nº 7.422 de 08/06/2021,
bem como demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, para AQUISIÇÃO
DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS A SERVIÇO DO
MUNICÍPIO FORA DA SEDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL. O recebimento dos envelopes na Prefeitura Municipal, situado na Avenida Luiz Bertoli, 44 - Centro - Taió-SC, até às 14:00 horas, do dia 04 de novembro de 2021e
abertura dos envelopes às 14:15 horas, do mesmo dia. Informações com Carlos ou pelo e-mail empenhos@taio.sc.gov.br. Edital disponível
no site: taio.atende.net.
Taió, 20 de outubro de 2021.
HORST ALEXANDRE PURNHAGEN
Prefeito
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Tangará
Prefeitura
HOMOLOGAÇÃO DL 10.2021 HMFR

Publicação Nº 3358588

Página: 1 / 1

ESTADO DE SANTA CATARINA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGÉRIO

Nr.: 10/2021

CNPJ:
80.640.782/0001-62
Telefone: (49) 3532-1131
Endereço: Rua Benjamin Arcari, 22 - Frei Rogerio
CEP:
89642-000 - Tangará

Processo Adm.:
Data do Processo:

21/2021
13/10/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:

21/2021
10/2021 - DL
Dispensa de licitação
20/10/2021
AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA A DA SALA DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL
MUNICIPAL FREI ROGÉRIO

Participante: SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Item

Especificação

1

MONITOR PARA A DA SALA DE EMERGÊNCIA
DO HOSPITAL 1,000
MUNICIPAL FREI ROGÉRIO - MONITOR PARA A DA SALA DE
EMERGÊNCIA
DO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGÉRIO

Qtd.

Unidade

Valor Unitário

Valor Total

8.800,00

8.800,00

Total do Participante:

8.800,00

UN

Total Geral:

8.800,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa
AQUIS. DE EQUIP. E MATER. PERM. HOSPITAL

Dotação

Valor Estimado

10.001.10.302.0005.1004.4.4.90.00.00

R$ 8.800,00

Tangará, 20/10/2021

ALDAIR BIASIOLO
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3358630
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ESTADO DE SANTA CATARINA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGÉRIO

Nr.: 11/2021

CNPJ:
80.640.782/0001-62
Telefone: (49) 3532-1131
Endereço: Rua Benjamin Arcari, 22 - Frei Rogerio
CEP:
89642-000 - Tangará

Processo Adm.:
Data do Processo:

22/2021
14/10/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:

22/2021
11/2021 - DL
Dispensa de licitação
20/10/2021
CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGÉRIO

Participante: BIOTEC CNV EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - ME
Item

Especificação

1

OXÍMETRO EMAI(HOSPITAL) - OXÍMETRO EMAI(HOSPITAL)

Qtd.

Unidade

Valor Unitário

Valor Total

1,000

SERV

80,00

80,00

2

APARELHO
APARELHO

- 7,000

SERV

20,00

140,00

3

APARELHO DE PRESSÃO ANALÓGICO BIC(HOSPITAL) - APARELHO DE 4,000
PRESSÃO ANALÓGICO BIC(HOSPITAL)

SERV

20,00

80,00

4

APARELHO
APARELHO

DE
DE

PRESSÃO
PRESSÃO

5

APARELHO
APARELHO

DE
DE

PRESSÃO
PRESSÃO

DE
DE

PRESSÃO
PRESSÃO

ANALÓGICO
ANALÓGICO

GTECH-BSP11(HOSPITAL)
GTECH-BSP11(HOSPITAL)

- 3,000

SERV

20,00

60,00

OMRON/HEM(HOSPITAL)
OMRON/HEM(HOSPITAL)

- 2,000

SERV

20,00

40,00

6

APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL HEM(HOSPITAL) - APARELHO DE 1,000
PRESSÃO DIGITAL HEM(HOSPITAL)

SERV

20,00

20,00

7

APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL PAMED(HOSPITAL) - APARELHO DE 1,000
PRESSÃO DIGITAL PAMED(HOSPITAL)

SERV

20,00

20,00

8

ASPIRADO
NEVONI(HOSPITAL)
R
NEVONI(HOSPITAL)

ASPIRADOR 1,000

SERV

40,00

40,00

9

ASPIRADO
ASPIRATEX(HOSPITAL)
R
ASPIRATEX(HOSPITAL)

ASPIRADOR 2,000

SERV

40,00

80,00

10

BALANÇA
LIDER(HOSPITAL)

P-2000 1,000
P-2000

SERV

120,00

120,00

11

BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL WELMY(HOSPITAL)
PEDIÁTRICA DIGITAL WELMY(HOSPITAL)

BALANÇA 1,000

SERV

120,00

120,00

12

BALANÇA PEDIÁTRICA ELETRÔNICA BALMAK(HOSPITAL) - BALANÇA 1,000
PEDIÁTRICA ELETRÔNICA BALMAK(HOSPITAL)

SERV

120,00

120,00

13

BALANÇA PEQUENA WISO-W912(HOSPITAL) - BALANÇA PEQUENA 1,000
WISO-W912(HOSPITAL)

SERV

80,00

80,00

14

BERÇO AQUECIDO
OLIDEF(HOSPITAL)

AQUECIDO 1,000

SERV

120,00

120,00

15

BISTURI ELETRÔNICO EMAI BP-100-PLUS(HOSPITAL)
ELETRÔNICO EMAI BP-100-PLUS(HOSPITAL)

-

BISTURI 1,000

SERV

150,00

150,00

16

BOMBA DE INFUSÃO MM101-AM(HOSPITAL) - BOMBA DE INFUSÃO 2,000
MM101-AM(HOSPITAL)

SERV

90,00

180,00

ASSINADO DIGITALMENTE

DIGITAL
DIGITAL

PREMIUM(HOSPITAL)
PREMIUM(HOSPITAL)

DIGITAL
DIGITAL

-

OLIDEF(HOSPITAL)

-

BALANÇA

-

BERÇO
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Item

Especificação

17

COLPOSCÓPIO
MEDPEJ(HOSPITAL)
MEDPEJ(HOSPITAL)

Qtd.

Valor Unitário

Valor Total

SERV

120,00

240,00

18

DEA CMOS DRAKE(HOSPITAL) - DEA CMOS DRAKE(HOSPITAL)

1,000

SERV

120,00

120,00

19

DESFIBRILADOR
INSTRAMED(HOSPITAL)

BI-FISICO 1,000
BI-FISICO

SERV

120,00

120,00

20

DESFIBRILADOR EXTREMO AUTOMATICO ISIS/INSTRAMED(HOSPITAL) 1,000
DESFIBRILADOR
EXTREMO
AUTOMATICO
ISIS/INSTRAMED(HOSPITAL)

SERV

120,00

120,00

21

DETECTOR FETAL(HOSPITAL) - DETECTOR FETAL(HOSPITAL)

1,000

SERV

40,00

40,00

22

DETECTOR FETAL
MEDPEJ(HOSPITAL)

FETAL 3,000

SERV

40,00

120,00

23

ELETROCARDIÓGRAFO
ELETROCARDIÓGRAFO

- 1,000

SERV

150,00

150,00

24

ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL COMPASSUS 3000(HOSPITAL) - 1,000
ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL COMPASSUS 3000(HOSPITAL)

SERV

150,00

150,00

25

FOTOTERAPIA OLIDEF(HOSPITAL) - FOTOTERAPIA OLIDEF(HOSPITAL)

1,000

SERV

180,00

180,00

26

GLICOSÍMETRO ACCU CHEK(HOSPITAL) - GLICOSÍMETRO ACCU 6,000
CHEK(HOSPITAL)

SERV

50,00

300,00

27

INALADOR INALAR(HOSPITAL) - INALADOR INALAR(HOSPITAL)

1,000

SERV

40,00

40,00

28

INALADOR
NEVONI(HOSPITAL)
NEVONI(HOSPITAL)

INALADOR 1,000

SERV

40,00

40,00

29

INALADOR G-TECH(HOSPITAL) - INALADOR G-TECH(HOSPITAL)

1,000

SERV

40,00

40,00

30

INALADOR NEBULAR(HOSPITAL) - INALADOR NEBULAR(HOSPITAL)

2,000

SERV

40,00

80,00

31

INCUBADORA OLIDEF(HOSPITAL) - INCUBADORA OLIDEF(HOSPITAL)

1,000

SERV

180,00

180,00

32

MONITOR ALFAMED VITAI 80(HOSPITAL) - MONITOR ALFAMED VITAI 1,000
80(HOSPITAL)

SERV

150,00

150,00

33

MONITOR
MONITOR

- 1,000

SERV

150,00

150,00

34

MONITOR MULTIPARÂMETRO WORD LIFE(HOSPITAL) - MONITOR 1,000
MULTIPARÂMETRO WORD LIFE(HOSPITAL)

SERV

150,00

150,00

35

MONITOR MULTIPARÂMETRO INSTRAMED(HOSPITAL) - MONITOR 1,000
MULTIPARÂMETRO INSTRAMED(HOSPITAL)

SERV

150,00

150,00

36

OSTOSCÓPIO MD(HOSPITAL) - OSTOSCÓPIO MD(HOSPITAL)

1,000

SERV

30,00

30,00

37

OXÍMETRO PORTÁTIL SENSE 10 ROSSMAX(HOSPITAL) - OXÍMETRO 1,000
PORTÁTIL SENSE 10 ROSSMAX(HOSPITAL)

SERV

80,00

80,00

38

OXÍMETRO
PORTÁTIL 1,000
SENSE 10/ ALFAMED(HOSPITAL) - OXÍMETRO PORTÁTIL

SERV

80,00

80,00

39

OXÍMETRO
UT100

PORTÁTIL 1,000
PORTÁTIL

SERV

80,00

80,00

40

OXÍMETRO
MD(HOSPITAL)

PORTÁTIL 1,000
PORTÁTIL

SERV

80,00

80,00

41

OXIMETRO
PORTATIL
SENSE
10 1,000
SENSE10(HOSPITAL) - OXIMETRO PORTATIL SENSE 10

SERV

80,00

80,00

42

VENTILADOR
VENTLOGOS(HOSPITAL)
VENTLOGOS(HOSPITAL)

SERV

350,00

350,00

Total do Participante:

4.750,00

-

-

DESFIBRILADOR

MEDPEJ(HOSPITAL)
BIONET
BIONET

AUTOTERMOSTÁTICO
AUTOTERMOSTÁTICO

-

DETECTOR

BIOCARE(HOSPITAL)
BIOCARE(HOSPITAL)

-

FANEM
FANEM

MD(HOSPITAL)

COLPOSCÓPIO 2,000

-

-

OO4TS/NIC(HOSPITAL)
OO4TS/NIC(HOSPITAL)

OXÍMETRO
OXÍMETRO

-

VENTILADOR 1,000

Unidade

Total Geral:

4.750,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa
MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL

ASSINADO DIGITALMENTE

Dotação
10.001.10.302.0005.2013.3.3.90.00.00

Valor Estimado
R$ 4.710,00
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Publicação Nº 3358471
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ESTADO DE SANTA CATARINA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE TANGARÁ

Nr.: 16/2021

CNPJ:
10.639.346/0001-98
Telefone: (49) 3532-1292
Endereço: Av. Irmãos Piccoli, 267 - Centro
CEP:
89642-000 - Tangará

Processo Adm.:
Data do Processo:

24/2021
15/10/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:

24/2021
16/2021 - DL
Dispensa de licitação
20/10/2021
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 LTZ, PLACA RDW9I23, ANO
2019. (REVISÃO 80.000 KM)

Participante: AUTO MECANICA GERAL LTDA
Item

Especificação

Qtd.

Unidade

Valor Unitário

Valor Total

1

PORCA ROSCADA DE AÇO - PORCA ROSCADA DE AÇO

2,000

UN

35,00

70,00

2

LUB ACD TRANSM.AT.DE - LUB ACD TRANSM.AT.DE

10,000

UN

35,00

350,00

3

FILTRO DE OLEO PARA - FILTRO DE OLEO PARA

1,000

UN

23,11

23,11

4

JOGO DE PASTILHAS DE - JOGO DE PASTILHAS DE

1,000

UN

537,24

537,24

5

FILTRO DE COMBUSTIVE - FILTRO DE COMBUSTIVE

1,000

UN

40,26

40,26

6

COND. DE METAIS - COND. DE METAIS

200,000

UN

0,45

90,00

7

OTIMIZADOR DE COMBUSTIVEL - OTIMIZADOR DE COMBUSTIVEL

1,000

UN

50,00

50,00

8

JOGO DE PALHETAS DO - JOGO DE PALHETAS DO

1,000

UN

164,48

164,48

9

ELEMENTO DO FILTRO D - ELEMENTO DO FILTRO D

1,000

UN

65,57

65,57

10

VEDADOR DE BORRACHA - VEDADOR DE BORRACHA

1,000

UN

11,03

11,03

11

DESCARBONIZANTE - DESCARBONIZANTE

1,000

UN

55,00

55,00

12

KIT HIGIENIZACAO PREMIUM - KIT HIGIENIZACAO PREMIUM

1,000

UN

189,00

189,00

13

OLEO MOTOR LUB AC DELCO 0W20 - OLEO MOTOR LUB AC DELCO 7,000
0W20

UN

38,00

266,00

14

DISCO DE FREIO DIANT ONIX PLUS E SPIN - DISCO DE FREIO DIANT 2,000
ONIX PLUS E SPIN

UN

200,00

400,00

15

SORTIDO COMPOSTO DE - SORTIDO COMPOSTO DE

1,000

UN

60,49

60,49

16

FLUIDO DE FREIO DOT 4 LV - FLUIDO DE FREIO DOT 4 LV

4,000

UN

20,00

80,00

17

OITAVA REVISAO - OITAVA REVISAO

3,200

UN

149,00

476,80

18

GEOMETRIA - GEOMETRIA

1,000

UND

70,00

70,00

19

BALANCEAMENTO - BALANCEAMENTO

1,000

UN

50,00

50,00

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

Prefeito Municipal

ALDAIR BIASIOLO

Tangará, 20/10/2021

Assinatura do Responsável

09.001.10.301.0004.2005.3.3.90.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

R$ 3.227,78

Valor Estimado

3.227,78
Total Geral:

Dotação

3.227,78

Total do Participante:

Valor Total
178,80

Valor Unitário
149,00

UN

Unidade

Descrição da Despesa

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

TROCAR DISCO E PAST DE FREIO DIANTEIRO - TROCAR DISCO E 1,200
PAST DE FREIO DIANTEIRO

20

Qtd.

Especificação

Item
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HOMOLOGAÇÃO DL 17.2021 SMS

Publicação Nº 3358535
Página: 1 / 2

ESTADO DE SANTA CATARINA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE TANGARÁ

Nr.: 17/2021

CNPJ:
10.639.346/0001-98
Telefone: (49) 3532-1292
Endereço: Av. Irmãos Piccoli, 267 - Centro
CEP:
89642-000 - Tangará

Processo Adm.:

25/2021

Data do Processo:

18/10/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:

25/2021
17/2021 - DL
Dispensa de licitação
20/10/2021
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 LTZ DE PLACA RAH9A32 E
ANO 2019.

Participante: AUTO MECANICA GERAL LTDA
Item

Especificação

Qtd.

Unidade

Valor Unitário

Valor Total

1

FILTRO DE OLEO PARA - FILTRO DE OLEO PARA

1,000

UN

23,11

23,11

2

JOGO DE PASTILHAS DE - JOGO DE PASTILHAS DE

1,000

UN

537,24

537,24

3

FILTRO DE COMBUSTIVE - FILTRO DE COMBUSTIVE

1,000

UN

40,26

40,26

4

VEDADOR DE BORRACHA - VEDADOR DE BORRACHA

1,000

UN

10,25

10,25

5

LAMPADA DA LANT - LAMPADA DA LANT

2,000

UN

12,33

24,66

6

JOGO DE FIOS COM CON - JOGO DE FIOS COM CON

1,000

UN

208,96

208,96

7

COND. DE METAIS - COND. DE METAIS

200,000

UN

0,45

90,00

8

ELEMENTO DO FILTRO D - ELEMENTO DO FILTRO D

1,000

UN

65,57

65,57

9

DESCARBONIZANTE - DESCARBONIZANTE

1,000

UN

55,00

55,00

10

KIT HIGIENIZACAO PREMIUM - KIT HIGIENIZACAO PREMIUM

1,000

UN

189,00

189,00

11

OLEO MOTOR LUB AC DELCO 0W20 - OLEO MOTOR LUB AC DELCO 7,000
0W20

UN

38,00

266,00

12

SORTIDO COMPOSTO DE - SORTIDO COMPOSTO DE

1,000

UN

60,49

60,49

13

VELA DE IGNIÇÃO - VELA DE IGNIÇÃO

4,000

UN

19,80

79,20

14

TROCAR PASTILHA DE FREIO DIANTERIA - TROCAR PASTILHA DE 0,670
FREIO DIANTERIA

UN

149,00

99,83

15

BALANCEAMENTO - BALANCEAMENTO

1,000

UN

50,00

50,00

16

GEOMETRIA - GEOMETRIA

1,000

UND

70,00

70,00

17

NONA REVISAO - NONA REVISAO

2,550

UN

149,00

379,95

Total do Participante:

2.249,52

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

Prefeito Municipal

ALDAIR BIASIOLO

2.249,52

R$ 2.249,52

Valor Estimado

Assinatura do Responsável

09.001.10.301.0004.2005.3.3.90.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

Tangará, 20/10/2021

Dotação

Descrição da Despesa

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

Total Geral:
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Publicação Nº 3358339
Página: 1 / 7

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREGÃO PRESENCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

Nr.: 60/2021

CNPJ:
82.827.999/0001-01
Telefone: (49) 3532-1522
Endereço: Av. Irmãos Piccoli, 267 - Centro
CEP:
89642-000 - Tangará

Processo Adm.:
Data do Processo:

162/2021
23/09/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 10.520/02, e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela
Comissão de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:
Lote: 1

162/2021
60/2021 - PR
Pregão presencial
20/10/2021
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGÉRIO

Participante: DIGITAL CRUZEIRO LTDA
Item

Especificação

Valor Unitário

Valor Total

1

Bloco auxiliar de transporte 50 x 1 vias nas medidas 20 x 6 cm; Blocagem, 200,000
serrilha; 1ª via em Offset 75 g/m 2 com 1x0 cores; capa em capa Ag 90g/ m2
com 0 x 0 cores. ( minimo 50 por retirada) - Bloco auxiliar de transporte 50 x
1 vias nas medidas 20 x 6 cm; Blocagem, serrilha; 1ª via em Offset 75 g/m 2
com 1x0 cores; capa em capa Ag 90g/ m2 com 0 x 0 cores. ( minimo 50 por
retirada)

BL

1,97

394,00

2

Bloco Atestado médico 50 x 1 vias nas medidas 15,5 x 22 cm; Blocagem; 1ª 250,000
via em Offset 75 g/ m² com 1 x 0 cores; capa em capa Ag 90g/ m² com 0 x
0cores - Bloco Atestado médico 50 x 1 vias nas medidas 15,5 x 22 cm;
Blocagem; 1ª via em Offset 75 g/ m² com 1 x 0 cores; capa em capa Ag 90g/
m² com 0 x 0cores

BL

1,97

492,50

3

Bloco Atestado de Comparecimento 50 x 1 vias nas medidas 15,5 x 22 cm; 250,000
Blocagem; ; 1ª Via em Offset 75g/m² com 1 x 0 cores; Capa em Capa Ag
90g/m² com 0 x 0 cores; - Bloco Atestado de Comparecimento 50 x 1 vias
nas medidas 15,5 x 22 cm; Blocagem; ; 1ª Via em Offset 75g/m² com 1 x 0
cores; Capa em Capa Ag 90g/m² com 0 x 0 cores;

BL

1,97

492,50

4

Bloco Boletim Diário de Atendimento 50 x 1 vias nas medidas 21 x 30 cm; 500,000
Blocagem; 1ª Via em Offset 75g/m² com 1 x 1 cores; Capa em Capa Ag
90g/m² com 0x 0 cores - Bloco Boletim Diário de Atendimento 50 x 1 vias nas
medidas 21 x 30 cm; Blocagem; 1ª Via em Offset 75g/m² com 1 x 1 cores;
Capa em Capa Ag 90g/m² com 0x 0 cores

BL

2,75

1.375,00

5

Bloco Cronograma Visita Domiciliar 50 x 1 vias nas medidas 21 x 30 cm; 1.000,0
Blocagem; 1ª Via em Offset 75g/m² com 1 x 0 cores; Capa em Capa Ag
90g/m² com 0 x 0 cores; - Bloco Cronograma Visita Domiciliar 50 x 1 vias nas
medidas 21 x 30 cm; Blocagem; 1ª Via em Offset 75g/m² com 1 x 0 cores;
Capa em Capa Ag 90g/m² com 0 x 0 cores;

BL

2,70

2.700,00

6

Bloco de Anotação 50 x 1 vias nas medidas 15,5 x 22 cm; Blocagem; 1ª Via 1.200,0
em Offset 90g/m² com 4 x 0 cores; Capa em Capa Ag 90g/m² com 0 x 0
cores; - Bloco de Anotação 50 x 1 vias nas medidas 15,5 x 22 cm; Blocagem;
1ª Via em Offset 90g/m² com 4 x 0 cores; Capa em Capa Ag 90g/m² com 0 x
0 cores;

BL

2,49

2.988,00

7

Bloco de encaminhamento 50 x 2 vias nas medidas 21 x 11,5 cm; 1.000,0
Intercalação Manual, blocagem, grampo, serrilha; 1ª via em

BL

3,93

3.930,00
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autocopiativo - CB - Branco com 1 x 0 cores; capa em capa Ag 90g/m² com
0 x 0 cores - Bloco de encaminhamento 50 x 2 vias nas medidas 21 x 11,5
cm; Intercalação Manual, blocagem, grampo, serrilha; 1ª via em autocopiativo
- CB - Branco com 1 x 0 cores; capa em capa Ag 90g/m² com 0 x 0 cores
Item

Especificação

Valor Unitário

Valor Total

8

Bloco Formulário para Solicitação de Eletrocardiograma 50 x 1 vias nas 1.000,0
medidas 21 x 30 cm; Blocagem; 1ªVia em Offset 75g/m² com 1 x 0 cores;
Capa em Capa Ag 90g/m² com 0 x 0 cores. - Bloco Formulário para
Solicitação de Eletrocardiograma 50 x 1 vias nas medidas 21 x 30 cm;
Blocagem; 1ªVia em Offset 75g/m² com 1 x 0 cores; Capa em Capa Ag
90g/m² com 0 x 0 cores.

BL

2,70

2.700,00

9

Bloco Receita B Azul 50 x 1 vias nas medidas 28 x 10 cm; Blocagem, 1.050,0
Grampo, Numeração, Serrilha; ; 1ª Via em Superbond Azul 75g/m² com 1 x 0
cores; Capa em Capa Ag 90g/m² com 0 x 0 cores. - Bloco Receita B Azul 50
x 1 vias nas medidas 28 x 10 cm; Blocagem, Grampo, Numeração, Serrilha;
; 1ª Via em Superbond Azul 75g/m² com 1 x 0 cores; Capa em Capa Ag
90g/m² com 0 x 0 cores.

BL

3,02

3.171,00

10

Bloco Receita B-2 Azul 50 x 1 vias nas medidas 28 x 8,5 cm; Blocagem, 1.000,0
Grampo Numeração, Serrilha; ; 1ª Via em Superbond Azul 75g/m² com 1 x 0
cores; Capa em Capa Ag 90g/m² com 0 x 0 cores. - Bloco Receita B-2 Azul
50 x 1 vias nas medidas 28 x 8,5 cm; Blocagem, Grampo Numeração,
Serrilha; ; 1ª Via em Superbond Azul 75g/m² com 1 x 0 cores; Capa em
Capa Ag 90g/m² com 0 x 0 cores.

BL

3,02

3.020,00

11

Bloco Receituário Simples 50 x 1 vias nas medidas 15 x 21,5 cm; Blocagem; 1.200,0
1ª Via em Offset 75g/m² com 1 x 0 cores; Capa em Capa Ag 90g/m² com 0 x
0 cores. - Bloco Receituário Simples 50 x 1 vias nas medidas 15 x 21,5 cm;
Blocagem;
1ª Via em Offset 75g/m² com 1 x 0 cores; Capa em Capa Ag
90g/m² com 0 x 0 cores.

BL

1,55

1.860,00

12

Bloco Receituário de Controle Especial 50 x 2 vias nas medidas 15,5 x 22 cm 1.300,0
Intercalação Manual, Blocagem; ; 1ª Via em Autocopiativo - CB - Branco
50g/m² com 1 x 0 cores; 2ª Via em Autocopiativo - CFB - Amarelo 50g/m²
com 1 x 0 cores; Capa em Capa Ag 90g/m² com 0 x 0 cores. - Bloco
Receituário de Controle Especial 50 x 2 vias nas medidas 15,5 x 22 cm
Intercalação Manual, Blocagem; ; 1ª Via em Autocopiativo - CB - Branco
50g/m² com 1 x 0 cores; 2ª Via em Autocopiativo - CFB - Amarelo 50g/m²
com 1 x 0 cores; Capa em Capa Ag 90g/m² com 0 x 0 cores.

BL

4,72

6.136,00

13

Bloco Requisição para Exames 50 x 1 vias nas medidas 16 x 23 cm; 1.200,0
Blocagem; 1ª Via em Offset 75g/m² com 1 x 0 cores; Capa em Capa Ag
90g/m² com 0 x 0 cores; Bloco Rótulo de Soro 50 x 1 vias nas medidas 10 x
6,5 cm; Blocagem; ; 1ª Via em Offset 75g/m² com 1 x 0 cores; Capa em
Capa Ag 90g/m² com 0 x 0 cores. - Bloco Requisição para Exames 50 x 1
vias nas medidas 16 x 23 cm; Blocagem;
1ª Via em Offset 75g/m² com 1 x 0 cores; Capa em Capa Ag 90g/m²
com 0 x 0 cores; Bloco Rótulo de Soro 50 x 1 vias nas medidas 10 x 6,5
cm; Blocagem; ; 1ª Via em Offset 75g/m² com 1 x 0 cores; Capa
em Capa Ag 90g/m² com 0 x 0 cores.

BL

1,97

2.364,00

14

Bloco Rótulo de soro 50 x 1 via nas medidas 21 x 30 cm; blocagem; 1ª Via 300,000
em Offset 75g/ m² om 1 x 0 cores; capa em capa Ag 90g/m² com 0 x 0 cores
- Bloco Rótulo de soro 50 x 1 via nas medidas 21 x 30 cm; blocagem; 1ª Via
em Offset 75g/ m² om 1 x 0 cores; capa em capa Ag 90g/m² com 0 x 0 cores

BL

3,63

1.089,00

15

Bloco SUS Cadastro Individual 50 x 1 vias nas medidas 21 x 30 cm; 1.000,0
Blocagem; 1ª Via em Offset 75g/m² com 1 x 0 cores; Capa em Capa Ag
90g/m² com 0 x 0 cores. - Bloco SUS Cadastro Individual 50 x 1 vias nas
medidas 21 x 30 cm; Blocagem; 1ª Via em Offset 75g/m² com 1 x 0 cores;
Capa em Capa Ag 90g/m² com 0 x 0 cores.

BL

2,70

2.700,00

16

Bloco SUS PNCD 50 x 1 vias nas medidas 21 x 30 cm; Blocagem; ; 1ª Via 1.000,0
em Offset 75g/m² com 1 x 0 cores; Capa em Capa Ag 90g/m² com 0 x 0
cores. - Bloco SUS PNCD 50 x 1 vias nas medidas 21 x 30 cm; Blocagem; ;
1ª Via em Offset 75g/m² com 1 x 0 cores; Capa em Capa Ag 90g/m² com 0 x
0 cores.

BL

2,70

2.700,00

ASSINADO DIGITALMENTE

Qtd.

Unidade

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 2332
Página: 3 / 7

Item

Especificação

Valor Unitário

Valor Total

60

Bloco de rascunho exames laboratoriais c/50 fls , tam. 21x28cm papel off set 1.000,0
56 gr. - Bloco de rascunho exames laboratoriais c/50 fls , tam. 21x28cm
papel off set 56 gr.

Qtd.

Unidade
BL

2,70

2.700,00

61

Bloco BAU Boletim de Atendimento de Urgência c/50 fls 50x1 via, tam. 1.050,0
31x21cm, papel off set 56 gr. - Bloco BAU Boletim de Atendimento de
Urgência c/50 fls 50x1 via, tam. 31x21cm, papel off set 56 gr.

BL

2,70

2.835,00

62

Bloco Controle farmácia, meio ofício, 1x0 cor, 50x1 via, papel off set, 56g - 1.050,0
Bloco Controle farmácia, meio ofício, 1x0 cor, 50x1 via, papel off set, 56g

BL

1,55

1.627,50

64

Bloco de Medicação Controlada tam.10x14cm papel off set 56g 50x1 vias 1.200,0
c/50 folhas. - Bloco de Medicação Controlada tam.10x14cm papel off set 56g
50x1 vias c/50 folhas.

BL

1,14

1.368,00

65

Bloco Requisição para Exames Radiológicos50 x 1 vias nas medidas 16 x 23 1.300,0
cm; Blocagem; 1ª Via em Offset 75g/m² com 1 x 0 cores; Capa em Capa Ag
90g/m² com 0 x 0 cores; Bloco Rótulo de Soro 50 x 1 vias nas medidas 10 x
6,5 cm; Blocagem; ; 1ª Via em Offset 75g/m² com 1 x 0 cores; Capa em
Capa Ag 90g/m² com 0 x 0 cores - Bloco Requisição para Exames
Radiológicos50 x 1 vias nas medidas 16 x 23 cm; Blocagem; 1ª Via em
Offset 75g/m² com 1 x 0 cores; Capa em Capa Ag 90g/m² com 0 x 0 cores;
Bloco Rótulo de Soro 50 x 1 vias nas medidas 10 x 6,5 cm; Blocagem; ; 1ª
Via em Offset 75g/m² com 1 x 0 cores; Capa em Capa Ag 90g/m² com 0 x 0
cores

BL

1,83

2.379,00

66

Bloco Relatório Gastos Ambulatório 1x1cor,50x1via,papel off set 56g, 1.300,0
tamanho
30x21cm
Bloco
Relatório
Gastos
Ambulatório
1x1cor,50x1via,papel
off
set
56g,
tamanho
30x21cm

BL

2,60

3.380,00

Total do Participante:

52.401,50

Lote: 2
Participante: AS INDUSTRIA GRAFICA EIRELI
17

CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA MENINA com 24 páginas de Miolo 120,000
medidas 15 x 21 cm fechado; Capa em Couchê Brilho 250g/m² com 4 x 4
cores; Miolo em Couchê Brilho 90g/m² com 4 x 4 cores; Intercalação
Manual; Dobra Mecanizada; Grampo; (desenvolver arte) - CADERNETA DE
SAÚDE DA CRIANÇA MENINA com 24 páginas de Miolo medidas 15 x 21
cm fechado; Capa em Couchê Brilho 250g/m² com 4 x 4 cores; Miolo em
Couchê Brilho 90g/m² com 4 x 4 cores; Intercalação Manual; Dobra
Mecanizada; Grampo; (desenvolver arte)

UND

8,73

1.047,60

18

CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA MENINo com 24 páginas de Miolo 120,000
medidas 15 x 21 cm fechado; Capa em Couchê Brilho 250g/m² com 4 x 4
cores; Miolo em Couchê Brilho 90g/m² com 4 x 4 cores; Intercalação
Manual; Dobra Mecanizada; Grampo. (desenvolver arte) - CADERNETA DE
SAÚDE DA CRIANÇA MENINo com 24 páginas de Miolo medidas 15 x 21
cm fechado; Capa em Couchê Brilho 250g/m² com 4 x 4 cores; Miolo em
Couchê Brilho 90g/m² com 4 x 4 cores; Intercalação Manual; Dobra
Mecanizada; Grampo. (desenvolver arte)

UND

8,73

1.047,60

19

Caderneta da Gestante com 32 páginas nas medidas 28 x 22 cm fechado; 150,000
Folha em Offset 120g/m² com 4 x 4 cores; Intercalação Manual; Dobra
Mecanizada; Grampo. (desenvolver arte) - Caderneta da Gestante com 32
páginas nas medidas 28 x 22 cm fechado; Folha em Offset 120g/m² com 4 x
4 cores; Intercalação Manual; Dobra Mecanizada; Grampo. (desenvolver
arte)

UND

7,26

1.089,00

21

CARTEIRA DE SAÚDE com 32 páginas de Miolo nas medidas 14,5 x 17 cm 200,000
fechado; Capa em Triplex 250g/m² com 4 x 4 cores; Miolo 1 em Offset
90g/m² com 4 x 4 cores; Miolo Adicional 43,5 X 17 em Offset 90g/m² com 4 x
4 cores; (DESENVOLVER ARTE) - CARTEIRA DE SAÚDE com 32 páginas
de Miolo nas medidas 14,5 x 17 cm fechado; Capa em Triplex 250g/m² com
4 x 4 cores; Miolo 1 em Offset 90g/m² com 4 x 4 cores; Miolo Adicional 43,5
X 17 em Offset 90g/m² com 4 x 4 cores; (DESENVOLVER ARTE)

UND

7,33

1.466,00

22

CARTEIRA DE VACINAÇÃO nas medidas 30 x 21 cm; Folha Triplex

UND

0,78

780,00
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300g/m² com 4 x 1 cores; Vinco Reto; (DESENVOLVER ARTE) - CARTEIRA
DE VACINAÇÃO nas medidas 30 x 21 cm; Folha Triplex 300g/m² com 4 x 1
cores; Vinco Reto; (DESENVOLVER ARTE)
Item

Especificação

Valor Unitário

Valor Total

23

Carteira de Saúde nas medidas 10,5 x 7,5 cm; Folha em Offset 180g/m² com 500,000
1 x 1 cores; DESENVOLVER ARTE) - Carteira de Saúde nas medidas 10,5 x
7,5 cm; Folha em Offset 180g/m² com 1 x 1 cores; DESENVOLVER ARTE)

UND

0,42

210,00

24

Carteira Hiperdia nas medidas 29 x 11,5 cm; Vinco Reto; Folha em Offset 500,000
180g/m² com 4 x 0 cores. (DESENVOLVER ARTE) - Carteira Hiperdia nas
medidas 29 x 11,5 cm; Vinco Reto; Folha em Offset 180g/m² com 4 x 0
cores. (DESENVOLVER ARTE)

UND

0,70

350,00

Total do Participante:

5.990,20

Qtd.

Unidade

Lote: 3
Participante: MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA
20

Cartazes para divulgação de eventos diversos e ações em saúde, em papel 200,000
couchê 120 gramas, 100% fosco. Tamanho 40 cm x 60 cm. Acabamento em
cantosreots, impresso apenas na frente, em quatro cores. A arte será fornecida pela secretaria e a impressão deve respeitar a qualidade da imagem.
(minimo 100 por retirada e desenvolver arte) - Cartazes para divulgação de
eventos diversos e ações em saúde, em papel couchê 120 gramas, 100%
fosco. Tamanho 40 cm x 60 cm. Acabamento em cantosreots, impresso
apenas na frente, em quatro cores. A arte será forne- cida pela secretaria e a
impressão deve respeitar a qualidade da imagem. (minimo 100 por retirada e
desenvolver arte)

UND

9,40

1.880,00

25

Convites para eventos a serem realizados pela secretaria em papel couchê 300,000
180 gramas. Tamanho 20 x 9 cm 4X 0 cor (desenvolver arte – mínimo 100
por retirada) - Convites para eventos a serem realizados pela secretaria em
papel couchê 180 gramas. Tamanho 20 x 9 cm 4X 0 cor (desenvolver arte –
mínimo 100 por retirada)

UND

1,80

540,00

26

Credencial para eventos a serem realizados pela secretaria. Tamanho 17 x 300,000
12 cm papel couchê 180 gramas; 4 x 0 cores (mínimo 100 por retirada –
desenvolver arte) - Credencial para eventos a serem realizados pela
secretaria. Tamanho 17 x 12 cm papel couchê 180 gramas; 4 x 0 cores
(mínimo 100 por retirada – desenvolver arte)

UND

1,20

360,00

52

Folder nas medidas 21 x 30 cm; Folha em Couchê Brilho 150g/m² com 4 x 4 1.300,0
cores; Dobra Mecanizada; - CONSIDERAR ARTE (para diversas
campanhas) mínimo por retirada 300 und - Folder nas medidas 21 x 30 cm;
Folha em Couchê Brilho 150g/m² com 4 x 4 cores; Dobra Mecanizada; CONSIDERAR ARTE (para diversas campanhas) mínimo por retirada 300
und

UND

0,49

637,00

53

Folder Tamanho: A4 aberto – 01dobra Papel: couche brilho 150g 1.200,0
Impressão: 4x4 cores- CONSIDERAR ARTE (para diversas campanhas),
mínimo por retirada 300 und - Folder Tamanho: A4 aberto – 01dobra Papel:
couche brilho 150g Impressão: 4x4 coresCONSIDERAR ARTE (para
diversas campanhas), mínimo por retirada 300 und

UND

0,60

720,00

Total do Participante:

4.137,00

Lote: 4
Participante: PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA
27

Envelope Pronto Kraft Ouro - 47x37cm 90g/m² com 0 x 0 cores; - Envelope 800,000
Pronto Kraft Ouro - 47x37cm 90g/m² com 0 x 0 cores;

UND

0,78

624,00

28

Envelope Pronto Kraft Ouro - 24x34cm 90g/m² com 0 x 0 cores; - Envelope 800,000
Pronto Kraft Ouro - 24x34cm 90g/m² com 0 x 0 cores;

UND

0,69

552,00

29

Envelope Impresso Aberto nas medidas 60 x 40 cm (34 x 24 cm Fechado); 1.500,0
Corte e Vinco; ; Folha em Offset 120g/m² com 4 x 0 cores; - Envelope
Impresso Aberto nas medidas 60 x 40 cm (34 x 24 cm Fechado); Corte e
Vinco; ; Folha em Offset 120g/m² com 4 x 0 cores;

UND

0,50

750,00
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Item

Especificação

Valor Unitário

Valor Total

30

Envelope Impresso Aberto nas medidas 40 x 30 cm (25 x 18 cm Fechado); 2.000,0
Corte e Vinco; ; Folha em Offset 120g/m² com 4 x 0 cores; - Envelope
Impresso Aberto nas medidas 40 x 30 cm (25 x 18 cm Fechado); Corte e
Vinco; ; Folha em Offset 120g/m² com 4 x 0 cores;

Qtd.

Unidade
UND

0,44

880,00

31

Envelope Impresso Aberto nas medidas 29 x 29 cm (23x 11,5 cm Fechado); 1.500,0
Corte e Vinco; ; Folha em Offset 120g/m² com 4 x 0 cores; - Envelope
Impresso Aberto nas medidas 29 x 29 cm (23x 11,5 cm Fechado); Corte e
Vinco; ; Folha em Offset 120g/m² com 4 x 0 cores;

UND

0,41

615,00

32

Envelope Ofício Tamanho: 23x11.5cm – papel 27x27cm Papel: sulfite 90g 1.000,0
Impressão: 4x0 cores - Envelope Ofício Tamanho: 23x11.5cm – papel
27x27cm Papel: sulfite 90g Impressão: 4x0 cores

UND

0,38

380,00

51

Folha Timbrada nas medidas 21 x 29,7 cm; Folha em Offset 90g/m² com 4 x 2.000,0
0 cores; - Folha Timbrada nas medidas 21 x 29,7 cm; Folha em Offset
90g/m² com 4 x 0 cores;

UND

0,30

600,00

63

Envelope oficio impresso em 1 cor, com janela sob papel sulfite 75 g, com 1.000,0
acetato com o logotipo do hospital e descrição do laboratório de análises
clínicas (conforme modelo a definir) - Envelope oficio impresso em 1 cor,
com janela sob papel sulfite 75 g, com acetato com o logotipo do hospital e
descrição do laboratório de análises clínicas (conforme modelo a definir)

UND

0,50

500,00

Total do Participante:

4.901,00

Lote: 5
Participante: MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA
33

Etiqueta para Medicamentos Tamanho: 1.7x3,5cm Papel: adesivo fosco 10.000,
Impressão: 1x0 cor – preto (tomar 1 cp pela manhã) - Etiqueta para
Medicamentos Tamanho: 1.7x3,5cm Papel: adesivo fosco Impressão: 1x0
cor – preto (tomar 1 cp pela manhã)

UND

0,02

200,00

34

Etiqueta para Medicamentos Tamanho: 1.7x3,5cm Papel: adesivo fosco 10.000,
Impressão: 1x0 cor – preto (1 comprimido ao dia) - Etiqueta para
Medicamentos Tamanho: 1.7x3,5cm Papel: adesivo fosco Impressão: 1x0
cor – preto (1 comprimido ao dia)

UND

0,02

200,00

35

Etiqueta para Medicamentos Tamanho: 1.7x3,5cm Papel: adesivo fosco 10.000,
Impressão: 1x0 cor – preto (1 comprimido de 4 em 4 hs) - Etiqueta para
Medicamentos Tamanho: 1.7x3,5cm Papel: adesivo fosco Impressão: 1x0
cor – preto (1 comprimido de 4 em 4 hs)

UND

0,01

100,00

36

Etiqueta para Medicamentos Tamanho: 1.7x3,5cm Papel: adesivo fosco 10.000,
Impressão: 1x0 cor – preto (1 comprimido de 6 em 6 hs) - Etiqueta para
Medicamentos Tamanho: 1.7x3,5cm Papel: adesivo fosco Impressão: 1x0
cor – preto (1 comprimido de 6 em 6 hs)

UND

0,01

100,00

37

Etiqueta para Medicamentos Tamanho: 1.7x3,5cm Papel: adesivo fosco 10.000,
Impressão: 1x0 cor – preto ( 1 comprimido de 12 em 12 horas) - Etiqueta
para Medicamentos Tamanho: 1.7x3,5cm Papel: adesivo fosco Impressão:
1x0 cor – preto ( 1 comprimido de 12 em 12 horas)

UND

0,01

100,00

38

Etiqueta para Medicamentos Tamanho: 1.7x3,5cm Papel: adesivo fosco 10.000,
Impressão: 1x0 cor – preto (1 comprimido de 8 em 8 hs) - Etiqueta para
Medicamentos Tamanho: 1.7x3,5cm Papel: adesivo fosco Impressão: 1x0
cor – preto (1 comprimido de 8 em 8 hs)

UND

0,01

100,00

39

Etiqueta para Medicamentos
Impressão: 1x0 cor – preto
Etiqueta para Medicamentos
Impressão: 1x0 cor – preto

Tamanho: 2,5x3cm Papel: adesivo fosco 10.000,
(TOMAR________ GTS_____ EM_____) Tamanho: 2,5x3cm Papel: adesivo fosco
(TOMAR________ GTS_____ EM_____)

UND

0,01

100,00

40

Etiqueta para Medicamentos
Impressão: 1x0 cor – preto
Etiqueta para Medicamentos
Impressão: 1x0 cor – preto

Tamanho: 2,5x4cm Papel: adesivo fosco 10.000,
(TOMAR________ ML_____ EM_____) Tamanho: 2,5x4cm Papel: adesivo fosco
(TOMAR________ ML_____ EM_____)

UND

0,01

100,00

Total do Participante:

1.000,00

Lote: 6
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Participante: MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA
Item

Especificação

Valor Unitário

Valor Total

41

Ficha Horário de Trabalho Externo nas medidas 21 x 30cm; Folha em Offset 2.000,0
180g/m² com 1 x 1 cores; - Ficha Horário de Trabalho Externo nas medidas
21 x 30cm; Folha em Offset 180g/m² com 1 x 1 cores;

Qtd.

Unidade
UND

0,26

520,00

42

Ficha Cadastro de Aposentados e Pensionistas Rurais nas medidas 18 x 400,000
12,5 cm; Folha em Ficha Ouro 180g/m² com 1 x 1 cores; - Ficha Cadastro de
Aposentados e Pensionistas Rurais nas medidas 18 x 12,5 cm; Folha em
Ficha Ouro 180g/m² com 1 x 1 cores;

UND

0,32

128,00

43

Ficha Entrega Anticoncepcional nas medidas 16 x 11,5 cm; Folha em Offset 1.000,0
180g/m² com 1 x 0 cores; - Ficha Entrega Anticoncepcional nas medidas 16 x
11,5 cm; Folha em Offset 180g/m² com 1 x 0 cores;

UND

0,16

160,00

44

Ficha Prontuário de Vacinas nas medidas 20,5 x 12,5 cm; Folha em Offset 1.000,0
180g/m² com 1 x 1 cores; - Ficha Prontuário de Vacinas nas medidas 20,5 x
12,5 cm; Folha em Offset 180g/m² com 1 x 1 cores;

UND

0,16

160,00

45

Ficha Consulta Ginecológica nas medidas 8,5 x 9,5 cm; Folha em Offset 1.000,0
180g/m² com 4 x 0 cores; - Ficha Consulta Ginecológica nas medidas 8,5 x
9,5 cm; Folha em Offset 180g/m² com 4 x 0 cores;

UND

0,13

130,00

46

Ficha Consulta Enfermagem nas medidas 8,5 x 9,5 cm; Folha em Offset 1.000,0
180g/m² com 4 x 0 cores; - Ficha Consulta Enfermagem nas medidas 8,5 x
9,5 cm; Folha em Offset 180g/m² com 4 x 0 cores;

UND

0,13

130,00

47

Ficha Consulta Médica nas medidas 8,5 x 9,5 cm; Folha em Offset 180g/m² 2.000,0
com 4 x 0 cores; - Ficha Consulta Médica nas medidas 8,5 x 9,5 cm; Folha
em Offset 180g/m² com 4 x 0 cores;

UND

0,13

260,00

48

Ficha Consulta Odontológica nas medidas 8,5 x 9,5 cm; Folha em Offset 1.000,0
180g/m² com 4 x 0 cores; - Ficha Consulta Odontológica nas medidas 8,5 x
9,5 cm; Folha em Offset 180g/m² com 4 x 0 cores;

UND

0,15

150,00

49

Ficha Saúde da Família nas medidas 8,5 x 9,5 cm; Folha em Offset 180g/m² 1.000,0
com 4 x 0 cores; - Ficha Saúde da Família nas medidas 8,5 x 9,5 cm; Folha
em Offset 180g/m² com 4 x 0 cores;

UND

0,13

130,00

50

Ficha Cartão Telefones Úteis nas medidas 9 x 5,5 cm; Folha em Offset 1.000,0
180g/m² com 4 x 4 cores; - Ficha Cartão Telefones Úteis nas medidas 9 x 5,5
cm; Folha em Offset 180g/m² com 4 x 4 cores;

UND

0,13

130,00

Total do Participante:

1.898,00

Lote: 7
Participante: VINICIUS RONCAGLIO
56

Revista SAÚDE ALIMENTAÇÃO com 16 páginas nas medidas 15 x 15 cm 400,000
fechado; Folha em Couchê Brilho 150g/m² com 4 x 4 cores; Intercalação
Manual; Dobra Mecanizada; Grampo; (desenvolver arte) - Revista SAÚDE
ALIMENTAÇÃO com 16 páginas nas medidas 15 x 15 cm fechado; Folha em
Couchê Brilho 150g/m² com 4 x 4 cores; Intercalação Manual; Dobra
Mecanizada; Grampo; (desenvolver arte)

UND

3,26

1.304,00

57

Revista SAÚDE CANCER com 16 páginas nas medidas 15 x 15 cm fechado; 400,000
Folha em Couchê Brilho 150g/m² com 4 x 4 cores; Intercalação Manual;
Dobra Grampo; (desenvolver arte) - Revista SAÚDE CANCER com 16
páginas nas medidas 15 x 15 cm fechado; Folha em Couchê Brilho 150g/m²
com 4 x 4 cores; Intercalação Manual; Dobra Grampo; (desenvolver arte)

UND

3,26

1.304,00

58

Revista SAÚDE VACINAS com 8 páginas nas medidas 15 x 15 cm fechado; 400,000
Folha em Couchê Brilho 150g/m² com 4 x 4 cores; Intercalação Manual;
Dobra Grampo; (desenvolver arte) - Revista SAÚDE VACINAS com 8
páginas nas medidas 15 x 15 cm fechado; Folha em Couchê Brilho 150g/m²
com 4 x 4 cores; Intercalação Manual; Dobra Grampo; (desenvolver arte)

UND

1,96

784,00

59

Revista PRIMEIROS SOCORROS com 16 páginas nas medidas 15 x 21 cm 400,000
fechado; Folha em Couchê Brilho 150g/m² com 4 x 4 cores; Intercalação
Manual;
Dobra; Grampo (desenvolver arte) - Revista PRIMEIROS
SOCORROS com 16 páginas nas medidas 15 x 21 cm

UND

3,47

1.388,00
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Prefeito Municipal

ALDAIR BIASIOLO

Tangará, 20/10/2021

78.307,70
Total Geral:

Assinatura do Responsável

3.200,00

Total do Participante:

1.880,00

Valor Total

1.320,00

UND

Pasta nas medidas 48 x 33 cm Aberta (24 x 33 cm Fechada); Corte Orelha e 2.000,0
Vinco; Folha em Triplex 250g/m² com 1 x 0 cores; - Pasta nas medidas 48 x
33 cm Aberta (24 x 33 cm Fechada); Corte Orelha e Vinco; Folha em Triplex
250g/m² com 1 x 0 cores;

55

0,94

Valor Unitário

4.780,00

0,66

UND

Pasta c/ Bolsa Colada nas medidas 48 x 33 cm Aberta (24 x 33 cm 2.000,0
Fechada); Com 4 Vincos; Laminação BOPP Brilho (Frente); Folha em Triplex
250g/m² com 4 x 0 cores; Bolsa em Offset 180g/m² com 0 x 0 cores; - Pasta
c/ Bolsa Colada nas medidas 48 x 33 cm Aberta (24 x 33 cm Fechada); Com
4 Vincos; Laminação BOPP Brilho (Frente); Folha em Triplex 250g/m² com 4
x 0 cores; Bolsa em Offset 180g/m² com 0 x 0 cores;

54

Unidade

Especificação

Qtd.

Total do Participante:

Item

Participante: A VIEIRA SERVICOS

Lote: 8

fechado; Folha em Couchê Brilho 150g/m² com 4 x 4 cores; Intercalação
Manual; Dobra; Grampo (desenvolver arte)
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Tigrinhos
Prefeitura
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 037/2021
EXTRATO DE CONTRATO
MUNICIPIO DE TIGRINHOS
Processo Licitatório nº. 63/2021
Tomada de Preços nº. 63/2021

Publicação Nº 3358331
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6991A8FCFD977CD9D71939944B8D86848E9A7896

O MUNICIPIO DE TIGRINHOS – torna público, para conhecimento dos interessados, que foi celebrado contrato nº. 037/2021 com a empresa
KGP OBRAS E TRANSPORTES LTDA – CNPJ: 32.861.900/0001-10, para Contratação de Empresa para fornecimento de materiais e serviço de
mão de obra para execução do projeto de Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalização e Calçamento, junto a Estrada Municipal da Linha
Cabeceira do Tigrinhos, interior do município de Tigrinhos/SC, no valor de R$ 314.498,34, sob o regime de menor preço por empreitada
global.
TIGRINHOS/SC, em 20 de outubro de 2021.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 019/2020
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
MUNICIPIO DE TIGRINHOS
Processo Licitatório nº. 006/2020
Tomada de Preços nº. 001/2020

Publicação Nº 3358423

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8F3FC426AC285BD6A05A2353F5AC07704597FB12

O MUNICIPIO DE TIGRINHOS – torna público, para conhecimento dos interessados, que foi celebrado termo aditivo para ADITIVO DE
PRAZO e VALOR referente ao contrato nº. 019/2020 com a empresa CONSTRUFAZ CONSTRUTORA EIRELI – CNPJ: 31.875.137/0001-13,
para Contratação de Empresa de Construção Civil para fornecimento de materiais e mão de obra para execução do projeto de Construção
da Câmara Municipal de Vereadores e Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Tigrinhos/SC.
TIGRINHOS/SC, em 20 de outubro de 2021.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 021/2021

Publicação Nº 3358532

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
MUNICIPIO DE TIGRINHOS
Processo Licitatório nº. 027/2021
Ata de Registro de Preços nº. 027/2021
O MUNICIPIO DE TIGRINHOS – torna público, para conhecimento dos interessados, que foi celebrado termo aditivo nº. 001 - Ata de Registro de Preços nº. 027/2021, para AUMENTO do valor do item nº. 49: Notebook Core I5 – Acer, cujo objeto é a aquisição de Equipamentos
de Informática.
TIGRINHOS/SC, em 20 de outubro de 2021.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3358751

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
MUNICIPIO DE TIGRINHOS
Processo Licitatório nº. 048/2020
Ata de Registro de Preços nº. 001/2021
O MUNICIPIO DE TIGRINHOS – torna público, para conhecimento dos interessados, que foi celebrado termo aditivo nº. 031 - Ata de Registro de Preços nº. 001/2021, para aumento do valor do combustível (Gasolina Comum e Óleo Diesel S10), cujo objeto é a aquisição de
combustível para manutenção da frota municipal, durante o exercício de 2021.
TIGRINHOS/SC, em 20 de outubro de 2021.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3359225

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL TIGRINHOS
C.N.P.J.:

01.566.620/0001-55

Município: TIGRINHOS

DECRETO Nº 315/2021, de 21 de Outubro de 2021.

Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento programa de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIGRINHOS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de TIGRINHOS
e autorização contida na Lei Municipal nº 980/2020, de 16 de Setembro de 2020.

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 92.526,58, para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
08.000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.001.8.244.1007.2038-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas
Recurso: 0.1.61.5315 - Transf. Estado Beneficios Eventuais - Covid 19

R$ 30.914,28
R$ 30.914,28

08.000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.001.8.244.1007.2042-3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas
Recurso: 0.1.61.1052 - Transferencia Recursos Estado Para Assistencia Social

R$ 34.440,83
R$ 34.440,83

08.000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.001.8.244.1007.2043-3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas
Recurso: 0.1.61.1052 - Transferencia Recursos Estado Para Assistencia Social

R$ 27.171,47
R$ 27.171,47

Art. 2º - Para atendimento da Alteração Orçamentária que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente de:
Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64)
Recurso: 0.1.61.5315 - Transf. Estado Beneficios Eventuais - Covid 19

R$ 30.914,28

Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64)
Recurso: 0.1.61.1052 - Transferencia Recursos Estado Para Assistencia Social

R$ 34.440,83

Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64)
Recurso: 0.1.61.1052 - Transferencia Recursos Estado Para Assistencia Social

R$ 27.171,47

R$ 30.914,28
R$ 34.440,83
R$ 27.171,47

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 21 de Outubro de 2021.

DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 063/2021

Publicação Nº 3358313

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 573968E0A4801F799C215947C5F9557ECE64FA77
Página: 1 / 1

ESTADO DE SANTA CATARINA

TOMADA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL TIGRINHOS

Nr.: 63/2021

CNPJ:
01.566.620/0001-55
Telefone: (49) 3658-0068
Endereço: Avenida Felipe Baczinski, 479 - Centro
CEP:
89875-000 - Tigrinhos

Processo Adm.:

63/2021

Data do Processo:

28/09/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:

63/2021
63/2021 - TP
Tomada de preços
20/10/2021
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE
TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO E CALÇAMENTO NA
ESTRADA MUNICIPAL DA LINHA CABECEIRA DO TIGRINHOS, TECHOS I, II E III.

Participante: KGP OBRAS E TRANSPORTES LTDA
Item

Especificação

1

EXECUÇÃO DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, 1,000
SINALIZAÇÃO E CALÇAMENTO, JUNTO A ESTRADA MUNICIPAL DA
LINHA CABECEIRA DO TIGRINHOS, TRECHOS I, II E III, ÁREA TOTAL DE
4.902,95M², CONFORME PROJETO ANEXO I, SOB O REGIME DE
EXECUÇÃO DE MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL. EXECUÇÃO DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL,
SINALIZAÇÃO E CALÇAMENTO, JUNTO A ESTRADA MUNICIPAL DA
LINHA CABECEIRA DO TIGRINHOS, TRECHOS I, II E III, ÁREA TOTAL DE
4.902,95M², CONFORME PROJETO ANEXO I, SOB O REGIME DE
EXECUÇÃO DE MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL.

Qtd.

Unidade

Valor Unitário

Valor Total

314.498,34

314.498,34

Total do Participante:

314.498,34

UN

Total Geral:

314.498,34

Tigrinhos, 20/10/2021

DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA
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Tijucas
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 170/PMT/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 020/PMT/2021

Publicação Nº 3358573

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) AE6F608107A565CF68B1666A5C02631888AC932B

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 170/PMT/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 020/PMT/2021
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Qualificação de Vias Urbanas envolvendo pavimentação a lajota e sinalização, fornecimento de material e serviços objetivando a realização de obras da Rua Normi Avelino Azevedo – TRECHO I, no bairro Santa Luzia, município
de Tijucas - SC, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Quadro de Composições, BDI, ART e
Projetos, para a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos.
Tipo: Menor Preço Global;
Data de Abertura: 08 de novembro de 2021, as 08h00.
Informações Complementares: O Edital e inteiro teor está a disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito a Rua Cel. B-chelle, 01,
Centro, Tijucas – SC e no site www.tijucas.sc.gov.br.
ELOI MARIANO ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 171/PMT/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/
PMT/2021

Publicação Nº 3359108

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F201D1142F91FE157A17DB7B93C01B15BBB8EEE8

O Município de Tijucas SC, inscrito sob o CNPJ n. 82.577.636/0001-65, com sede na Rua Cel. B-chelle, 01, centro, Tijucas SC, de conformidade com a Lei n. 8.666/93, alterada pela Lei n. 8.883/94, por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL comunica que
dispensou o Processo Licitatório conforme:
Processo Licitatório nº 171/PMT//2021
Dispensa de Licitação nº 047/PMT/2021
Objeto: Locação de Imóvel de uma Sala Térrea Comercial para instalar o Departamento de Convênios, Engenharia e Fiscalização, localizada
na Rua Santa Catarina nº 109, Centro, município de Tijucas – SC, da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos.
Contratado: RAFAEL NETTO CANDIDO
Valor: R$ 96.000,00 (Noventa e seis mil reais)
Amparo Legal: Art. 24, inciso X da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores c/c Parecer Jurídico Favorável nº 283/2021/PGM.
ELÓI MARIANO ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL

AVISO EXTRATO DO RESULTADO DO PROCESSO Nº 042/FMS/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇO Nº 016/FMS/2021

Publicação Nº 3358536

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS
EXTRATO DO RESULTADO DO PROCESSO Nº 042/FMS/2021 DO
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/FMS/2021
Objeto: Contratação de empresa no fornecimento de gases medicinais com fornecimento de cilindro em regime de comodato, para atender
o Fundo Municipal de Saúde e Corpo de Bombeiros, do município de Tijucas/SC.
Empresa Vencedora do Processo: OXIGÊNIO PALHOÇA COMÉRCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA foi vencedora dos itens: 01, 02, 03 e 04 no valor de R$ 78.739,00 (Setenta e oito mil, setecentos e trinta e nove reais).
Informações Complementares: Setor de Licitações, sito a Rua Cel. B-chelle, 01, Centro, Tijucas – SC e no site www.tijucas.sc.gov.br
Elói Mariano Rocha – Prefeito Municipal de Tijucas

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 2342

DECRETO Nº 1780, 19 DE OUTUBRO DE 2021. DISPÕE SOBRE A SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Publicação Nº 3358690

DECRETO Nº 1780, 19 DE OUTUBRO DE 2021.
Dispõe sobre a Suplementação de Dotação
Orçamentária da Prefeitura Municipal de Tijucas.
ELOI MARIANO ROCHA, Prefeito Municipal de Tijucas, no uso das atribuições que lhe são conferidas no art. 82 inciso VIII, da Lei Orgânica
do Município, em atendimento a recomendação contábil e de conformidade com a art. 17 da Lei 2805/2020.
DECRETA:
Art. 1º - Ficam suplementadas em R$ 190.000,00 (Cento e Noventa Mil Reais) as dotações orçamentárias que segue:
23 - SECRETARIA DE CULTURA ,JUVENTUDE E TURISMO
01 - Departamento de Cultura
133920038.2065 - Promoção,Comemoração e Apoio a Entidades
3.1.90.00 (89) 01.00.0103 - Aplicação Direta .............................. R$ 130.000,00
3.3.90.00 (92) 01.00.0103 - Aplicação Direta ............................R$ 60.000,00
Art. 2º - As Suplementações referidas no artigo anterior correrá por conta das anulações das dotações conforme segue :
23 - SECRETARIA DE CULTURA ,JUVENTUDE E TURISMO
01 - Departamento de Cultura
133920038.2065 - Promoção,Comemoração e Apoio a Entidades
3.3.50.00 (91) 01.00.0103 - Aplicação Direta .............................R$ 50.000,00
4.4.90.00 (93) 01.00.0103 - Aplicação Direta .............................. R$ 140.000,00
Art. 3º - Este decreto entra em vigor na dada de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Tijucas (SC), 19 de outubro de 2021.
ELÓI MARIANO ROCHA
Prefeito do Município de Tijucas

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 169/PMT/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/PMT/2021
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

Publicação Nº 3358494

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9EB2848A57459AD063AD2B238F9ACA082B63F17C

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 169/PMT/2021
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 097/PMT/2021
Objeto: Aquisição de Kit para Limpeza Profissional para a Prefeitura Municipal englobando as Secretarias, Fundos, Fundações, Autarquia e
Entes Conveniados, do município de Tijucas/SC.
Tipo: Menor Preço por Item;
Data de Abertura: 04 de novembro de 2021, as 10h00;
Informações Complementares: O Edital e inteiro teor está a disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito a Rua Cel. B-chelle, 01,
Centro, Tijucas – SC e no site www.tijucas.sc.gov.br.
ELÓI MARIANO ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL
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Câmara Municipal
PREGÃO PRESENCIAL 10/2021

Publicação Nº 3358289

Aviso de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL 10/2021
A Câmara Municipal de Vereadores de Tijucas (SC), inscrita sob o CNPJ Nº 80.669.864/0001-30 com sede à Rua Coronel B-chelle 181, Bairro
Centro, Tijucas/SC, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 03/11/2021, às 08:30h, na sede desta Casa
Legislativa, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de Pregão Presencial
10/2021.
Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no site da Câmara de Vereadores de Tijucas: http://www.camaratijucas.sc.gov.br.
Objeto da Licitação: A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,
CORRELATOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TIJUCAS/SC, de acordo com as especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos anexos e nas condições previstas neste Edital.
Tijucas, 19 de Outubro de 2021.
Rudnei de Amorim
Câmara de Vereadores de Tijucas/SC
Presidente

PREVISERTI - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Tijucas
PORTARIA 032/2021 - RETIFICA PORTARIA Nº 027/2021

Publicação Nº 3358560

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Tijucas - PREVISERTI
PORTARIA nº 032, de 05 de outubro de 2021.
Retifica portaria nº 027/2021, a qual concedeu aposentadoria por idade e tempo de contribuição, pela regra permanente, com fundamentos
na alínea “b”, inciso III, § 1º do art. 40 da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 70 da Lei Complementar Municipal nº 37/15
e Processo Administrativo nº 2021042, a servidora SONIA MARIA QUINTANILHA, a partir de 14/09/2021.
Christian Rocha Neves
Presidente do PREVISERTI
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Timbó
Prefeitura
AVISO PP 06 2021 FCT
ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2021 FCT

Publicação Nº 3359376
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3850C59EEF34C098A8F54E1715DEF19AC30553A4

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CARPETE PARA A ÁREA DE PLATÉIA INTEGRANDO AS OBRAS DE REFORMA DO TEATRO DO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA
(CIC), com possibilidade de pagamento através do contrato de financiamento nº 0529333-21 FINISA (repetição total do Pregão Presencial
nº 02/2021 FCT) . ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até às 09h00min do dia 08
de novembro de 2021. ABERTURA: dia 08 de novembro de 2021 às 09h05min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital no site:
www.timbo.sc.gov.br, ou através do e-mail licitacoes@timbo.sc.gov.br e telefone (47) 3380 7035.
Timbó (SC), 20/10/2021
JORGE REVELINO FERREIRA
Diretor Presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Timbó

CONVOCAÇÃO ASSINATURA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 12-01.2020
FMS - MBB
Publicação Nº 3359307

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 12-01/2020 FMS
CREDENCIAMENTO Nº. 12/2020 FMS
A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa MBB DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA, CNPJ nº
23.849.278/0001-33, a comparecer para assinatura do respectivo termo aditivo ao contrato oriundo citado, conforme segue:
LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 28/10/2021.
HORÁRIO: das 08hs às 12hs e das 14hs às 17hs.
Timbó, 20 de outubro de 2021.
AINÁ VITAL
Central de Licitações

CONVOCAÇÃO ASSINATURA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 12-02.2020
FMS - ANDREIA TOMASONI
Publicação Nº 3359311

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 12-02/2020 FMS
CREDENCIAMENTO Nº. 12/2020 FMS
A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa ANDREIA TOMASONI, CNPJ nº 35.729.564/0001-44,
a comparecer para assinatura do respectivo termo aditivo ao contrato oriundo citado, conforme segue:
LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 28/10/2021.
HORÁRIO: das 08hs às 12hs e das 14hs às 17hs.
Timbó, 20 de outubro de 2021.
AINÁ VITAL
Central de Licitações
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CONVOCAÇÃO ASSINATURA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 12-03.2020
FMS - OASE
Publicação Nº 3359312

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 12-03/2020 FMS
CREDENCIAMENTO Nº. 12/2020 FMS
A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGÉLICAS DE TIMBÓ - HOSPITAL E MATERNIDADE OASE, CNPJ nº 86.377.553/0002-64, a comparecer para assinatura do respectivo termo aditivo
ao contrato oriundo citado, conforme segue:
LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 28/10/2021.
HORÁRIO: das 08hs às 12hs e das 14hs às 17hs.
Timbó, 20 de outubro de 2021.
AINÁ VITAL
Central de Licitações

CONVOCAÇÃO ASSINATURA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 12-04.2021
FMS - COOPERATIVA ESP. MÉDICAS
Publicação Nº 3359315

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 12-04/2021 FMS
CREDENCIAMENTO Nº. 12/2020 FMS
A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa COOPERATIVA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
DE TRABALHO DE SANTA CATARINA, CNPJ nº 10.922.137/0001-57, a comparecer para assinatura do respectivo termo aditivo ao contrato
oriundo citado, conforme segue:
LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 28/10/2021.
HORÁRIO: das 08hs às 12hs e das 14hs às 17hs.
Timbó, 20 de outubro de 2021.
AINÁ VITAL
Central de Licitações

CONVOCAÇÃO ASSINATURA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 12-05.2021
FMS - CLINICA MK JAGUARIAÍVA
Publicação Nº 3359318

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 12-05/2021 FMS
CREDENCIAMENTO Nº. 12/2020 FMS
A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa CLÍNICA MK JAGUARIAÍVA LTDA, CNPJ nº
08.762.717/0001-82, a comparecer para assinatura do respectivo termo aditivo ao contrato oriundo citado, conforme segue:
LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 28/10/2021.
HORÁRIO: das 08hs às 12hs e das 14hs às 17hs.
Timbó, 20 de outubro de 2021.
AINÁ VITAL
Central de Licitações
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CONVOCAÇÃO ASSINATURA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 12-06.2021
FMS - ANGIOMED
Publicação Nº 3359329

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 12-06/2021 FMS
CREDENCIAMENTO Nº. 12/2020 FMS
A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa ANGIOMED CLÍNICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA
VASCULAR S/C, CNPJ nº 05.496.225/0001-02, a comparecer para assinatura do respectivo termo aditivo ao contrato oriundo citado, conforme segue:
LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 28/10/2021.
HORÁRIO: das 08hs às 12hs e das 14hs às 17hs.
Timbó, 20 de outubro de 2021.
AINÁ VITAL
Central de Licitações

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO - PRORROGAÇÃO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 12.2020 FMS

Publicação Nº 3359333

MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC - CENTRAL DE LICITAÇÕES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 12/2020-FMS
O MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC, através do Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social, pessoa jurídica de direito público interno, com
CNPJ n.º 11.422.955/0001-53, representado pelo Secretário de Saúde e Assistência Social, Sr. ALFREDO JOÃO BERRI, e localizado na Rua
Aracaju, n.º 60, Centro, Timbó/SC, no uso de suas prerrogativas legais e com fundamento na Lei n.º 8.666/1993 e alterações, informa aos
interessados que o Edital de Credenciamento nº 12/2020, objetivando o “CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) INTERESSADAS
EM PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS,
EXAMES/PROCEDIMENTOS, DE FORMA COMPLEMENTAR A COBERTURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE/
SUS, AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.”, foi retificado, passando a vigorar com as seguintes inclusões:
I – Fica acrescido no preâmbulo do EDITAL DE CREDENCIAMENTO nº 12/2020, o prazo de validade como sendo:
“PRAZO DE VALIDADE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO: 30/10/2021 A 29/10/2022, podendo ser alterado ou prorrogado, no todo ou em
parte, de acordo com a Lei nº 8.666/93”.
II – Fica incluído no EDITAL DE CREDENCIAMENTO nº 12/2020 o item 1.2.4.2, com a seguinte redação:
“1.2.4.2 - O prazo de validade do Edital, mencionado no item acima, é o indicado no preâmbulo, e poderá ser prorrogado, a cada 12 meses,
até o limite máximo estabelecido pela Lei nº 8.666/93, através de edital de retificação.”
III - Ante as alterações promovidas no edital, fica reaberto o período de cadastramento de entidades interessadas em participar do credenciamento nº 12/2020, constante do preambulo do referido edital, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Os interessados deverão protocolar a documentação para habilitação durante o período de 30/10/2021 A 29/10/2022.”
IV - Ficam mantidos os credenciados com contrato vigente.
V – Respeitadas as retificações promovidas por este edital, ficam mantidas e ratificadas todas as demais Cláusulas do EDITAL DE CREDENCIAMENTO nº 12/2020 FMS, anexos, atos e instrumentos a eles vinculados.
Timbó, 20 de outubro de 2021.
ALFREDO JOÃO BERRI
Secretário Municipal de Saúde e Assistência Social

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 2347

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 12.2020 FMS - ACRÉSCIMO
(ITEM 01 E LOTE 01

Publicação Nº 3359352

SEGUNDO TERMO APOSTILAMENTO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 12/2020 FMS
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICO -PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE,
PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, EXAMES/PROCEDIMENTOS, DE FORMA COMPLEMENTAR A COBERTURA
DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE/SUS, AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.
O MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC, CNPJ 83.102.764/0001-15, pessoa jurídica de direito público interno, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(localizado na Rua Aracajú nº 60, Centro), CNPJ nº 11.422.955/0001-53, representado pelos Secretário Municipal de Saúde e Assistência
Social, o SR. ALFREDO JOÃO BERRI, abaixo denominados MUNICÍPIO, considerando que:
- para o credenciamento de pessoa(s) jurídica(s) interessadas em prestar serviços técnico-profissionais na área da Saúde, para realização de
consultas médicas especializadas, exames/procedimentos, de forma complementar à cobertura dos serviços prestados pela Rede Municipal
de Saúde/SUS, à pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de acordo com os critérios, termos e condições estabelecidas
neste edital, o Município lançou procedimento licitatório - Edital de Credenciamento n.º 12/2020 - FMS;
- em virtude da demanda de utilização, há a necessidade de acréscimo de 180 (cento e oitenta) unidades para o item de nº 1, referente ao
lote de nº 01 - (serviço de angiologia, consultas médicas em atenção especializada [...] – valor unitário de R$ 62,06);
- Os acréscimos e supressões encontram amparo no art. 65 da Lei nº. 8.666/93 (“Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: § 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos;
- que o Edital de Credenciamento n.º 12/2020 FMS autoriza o acréscimo em seu item 12.2, alínea ‘x’;
- prevalece o entendimento de que “cada item constitui, em verdade, um procedimento licitatório distinto dos demais, porém inseridos dentro de um único certame. A Administração deflagra uma única licitação, cindida em vários itens, que são processados e julgados de forma
independente um dos outros. Por essa razão, os contratos decorrentes da licitação por itens são autônomos, mesmo que eventualmente
sejam formalizados em apenas um instrumento. (Revista Zênite ILC, 2007, p. 1050.);
- segundo o Tribunal de Contas da União, “serão proporcionais aos itens, etapas ou parcelas os acréscimos ou supressões de quantitativos
que se fizerem necessários nos contratos. Diante da necessidade de se acrescer ou suprimir quantidade de parte do objeto contratado, deve
a Administração considerar o valor inicial atualizado do item, etapa ou parcela para calcular o acréscimo ou a supressão pretendida. (TCU,
2010, p. 804.) (Grifamos.);
- ainda segundo o TCU, em entendimento exarado no Acórdão n.º 1.330/2008 do Plenário: 9.4. Determine à [...] que: [...] 9.4.21. somente
prorrogue contratos de serviços que contenham apenas prestação obrigatória pela licitante vencedora. Ademais, nas alterações contratuais,
calcule o limite de 25%, previsto no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, com base no custo unitário do serviço a ser adicionado ou suprimido, não no valor total do contrato. (TCU, Acórdão nº 1.330/2008, Plenário.) (Grifamos.);
- serão mantidos todos os demais termos e condições estabelecidas no Edital de credenciamento n.º 12/2020 FMS, inclusive no que se
refere às condições, pagamentos, obrigações e responsabilidades;
- O MUNICÍPIO sempre buscou zelar e prezar pela manutenção de melhores e mais vantajosas condições, principalmente no que se refere
aos pagamentos, custos e execução de suas atividades;
Através deste SEGUNDO TERMO APOSTILAMENTO, diante da necessidade de adequar as atividades executadas pela municipalidade e considerando os termos acima descritos e demais condições estabelecidas na documentação anexos, os itens seguintes itens de nº 01, referente
ao lote de nº 01 - (serviço de angiologia, consultas médicas em atenção especializada [...] – valor unitário de R$ 62,06), da seguinte forma:
Lote 01
Item

Produto

Qtde acrescida Valor da Qtde acrescida (R$)

Quantidade total

01

serviço de angiologia, consultas médicas em atenção especializada em angiologia consiste no diagnóstico, tratamento e acompanhamento de doenças que
acometem vasos sanguíneos (artérias e veias) e vasos linfáticos, como varizes,
aneurismas e obstruções arteriais.

180

900

11.177,86

Ficam mantidas e ratificadas todas as demais Cláusulas do EDITAL DE CREDENCIAMENTO nº 12/2020 FMS, atos e instrumentos a eles
vinculados.
Por estarem acertadas e totalmente de acordo as partes assinam este Segundo Termo Apostilamento em 02 vias de igual teor e forma,
juntamente com duas testemunhas.
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Timbó, 20 de outubro de 2021.
MUNICÍPIO
Alfredo João Berri

TESTEMUNHA 		
TESTEMUNHA
Nome: 			Nome:
CPF: 			CPF:

Câmara Municipal
PRORROGAÇÃO DATA DE ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021

Publicação Nº 3359639

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B40D1F2522B69444A9F665EE269724C6241C6BB0

RETIFICAÇÃO
PRORROGAÇÃO DE DATA DE ABERTURA

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021
[EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA e EMPRESA DE PEQUENO PORTE – LC 123, art. 48, I]
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 04 de Novembro de 2021 (quinta-feira), às 9 horas.
LOCAL DA SESSÃO: Rua Honorato Tonolli, s/n°, Bairro das Nações, Timbó (SC) - [Auditório – no TÉRREO]
PREGOEIRO: AILTON BERTOLDI
EQUIPE DE APOIO: Andrea Taise Franz
Vanessa Grazielle Maas
Ketlyn Samantha Mohr
(Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pelas Portaria nº 031/2021).
Objeto: Constitui objeto desta licitação aquisição de aparelhos e equipamentos de informática sendo divididos em lotes em virtude da necessidade de padronização, relação de qualidade na transmissão e funcionamento dos aparelhos e a sua ligação com os aparelhos já existentes:
LOTE 01 sendo Notebook e suporte para notebook, teclado e mouse sem fio; LOTE 02 como peças/cabos e materiais de informática em
geral como peças e acessórios como cabos, ssd, hub, adaptador/conversor vga/ hdmi, memória ddr 4 2133 mhz 4gb para notebook, cabo,
cabo hdmi - 15 mt, chaveador, fita velcro dupla face 2cm - rolo com 25 metros, placa de rede giga pcie, mouse com fio, divisor hdmi, régua
de energia 08 tomadas e tomadas elétricas duplas de sobrepor; LOTE 03 como nobreak 2000va, trafo (transformador) 1500va, fontes,
tomadas elétricas; LOTE 04 como placa de som usb, áudio conferência, heaset e placa de captura; LOTE 05 considerando conjunto tela
e projetor, suporte, cabo; LOTE 06 sendo câmera para Plenário e cabo; LOTE 07 como aparelhos de ponto de acesso wifi, LOTE 08 como
licenças antivírus, LOTE 09 Monitor 21”, LOTE 10 como microfones, rack e cabos para Plenarinho, LOTE 11 como tomadas elétricas e cabos
para tomadas, conforme descrição e especificações constantes do termo de referência. Para a Câmara Municipal Timbó (SC), conforme
especificações e quantidades descritas no Anexo I, e demais disposições deste instrumento convocatório.
RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET
http://camaratimbo.sc.gov.br/licitacoes.php
Gilmara Maria Baddaratz Giotti
Presidente
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Três Barras
Prefeitura
EXTRATO DO CONTRATO Nº 45/2021

Publicação Nº 3359142

EXTRATO DO CONTRATO N.º 45/2021
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA
Processo Licitatório n° 36/2021
Modalidade: “Pregão Presencial nº 33/2021”
Contratante: O MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº.
83.102.400/0001-35, com sede na Avenida Santa Catarina, nº. 616, em Três Barras – SC, por seu Prefeito Municipal o Sr. LUIZ DIVONSIR
SHIMOGUIRI, brasileiro, residente e domiciliado em Três Barras – SC, doravante denominado CONTRATANTE.
Contratado: AIRTON JOSÉ DUARTE JUNIOR - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 26.409.548/0001-83, com
endereço à Rua Dr. Oswaldo de Oliveira, nº 502, Bairro km 02, cidade de Três Barras - SC, Telefone: 47- 991832301, por seu representante
legal, o Sr. Airton José Duarte Junior, portador do RG nº 2.739.166 e CPF nº 808.172.039-15, doravante denominado CONTRATADO.
Base Legal: Este Instrumento Contratual encontra-se amparo legal no Decreto Municipal n° 2.851/2005, Lei n° 10.520/2002, com aplicação
subsidiária da Lei de Licitações e Contratos Administrativos – Lei 8.666/1993, alterada pela Lei 8.883/1994, bem como as condições dispostas no Processo Licitatório n° 36/2021, Pregão Presencial n° 33/2021.
Objeto: O objeto do presente contrato é a CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - PROFISSIONAIS VIGIAS, destinados a manutenção dos serviços públicos, conforme itens abaixo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
LOTE 02
Item Descrição
1

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL VIGIA EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA.

TOTAL GERAL

Unidade

V. Unit.

Quantid.

V. Total

HORAS

13,50

650

8.775,00
8.775,00

Vigência: Este contrato terá vigência iniciada em 18 de outubro de 2021 com término em 31 de dezembro de 2021.
Valor: O preço global dos serviços prestados será de até R$ 8.775,00 (oito mil e setecentos e setenta e cinco reais).
Previsão Orçamentária: As despesas decorrentes do presente Contrato ficam vinculadas à previsão orçamentária específicas da SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
LUIZ DIVONSIR SHIMOGUIRI
PREFEITO MUNICIPAL
Três Barras - SC, 20 de outubro de 2021.

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 74/2021

Publicação Nº 3358902

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2011CFE06B6D6401F72127511927D83BB9AD56F6

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS – SC.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 74/2021.
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 62/2021.
A Prefeitura Municipal de Três Barras – SC torna público que sob a regência da Lei Federal nº. 10.520/2002, Decreto Municipal nº 2.851 de
07/03/2005 e da Lei de Licitações nº 8.666/93 com as alterações da 8.883/94, receberá até as 09 h e 00 min. do dia 04 de novembro de
2021, Documentação e Propostas visando o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MESAS PARA REFEITÓRIO, destinados a E.B. João Pacheco de Miranda Lima (Extensão), E.B. Guita Federmann, CMEI Odilon Pazda e CMEI Merhy Bechara Seleme.
Recursos Financeiros: próprios do município.
Abertura: em reunião pública, na Prefeitura Municipal, às 09 h e 00 min. do dia 04 de novembro de 2021.
Informações e cópias do Edital poderão ser obtidas na Coordenadoria de Licitações, na Avenida Santa Catarina, nº. 616 - Centro – Telefone:
47 3623-0121 – Três Barras - SC ou no site: http://tresbarras.sc.gov.br ícone “LICITAÇÕES ABERTAS”.
Três Barras - SC, 18 de outubro de 2021.
LUIZ DIVONSIR SHIMOGUIRI – PREFEITO MUNICIPAL.
NILTON AVANIR HURMUS – PREGOEIRO
Código de Registro no TC: 2011CFE06B6D6401F72127511927D83BB9AD56F6
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Publicação Nº 3358906

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 09B57CED8AE6DC9AEF510715DEC5ADE4A974593A

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS – SC.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 75/2021.
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 63/2021.
A Prefeitura Municipal de Três Barras – SC torna público que sob a regência da Lei Federal nº. 10.520/2002, Decreto Municipal nº 2.851
de 07/03/2005 e da Lei de Licitações nº 8.666/93 com as alterações da 8.883/94, receberá até as 14 h e 00 min. do dia 04 de novembro
de 2021, Documentação e Propostas visando o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS,
destinados aos alunos da rede municipal de ensino.
Recursos Financeiros: próprios do município.
Abertura: em reunião pública, na Prefeitura Municipal, às 14 h e 00 min. do dia 04 de novembro de 2021.
Informações e cópias do Edital poderão ser obtidas na Coordenadoria de Licitações, na Avenida Santa Catarina, nº. 616 - Centro – Telefone:
47 3623-0121 – Três Barras - SC ou no site: http://tresbarras.sc.gov.br ícone “LICITAÇÕES ABERTAS”.
Três Barras - SC, 18 de outubro de 2021.
LUIZ DIVONSIR SHIMOGUIRI – PREFEITO MUNICIPAL.
NILTON AVANIR HURMUS – PREGOEIRO
Código de Registro no TC: 09B57CED8AE6DC9AEF510715DEC5ADE4A974593A

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 76/2021

Publicação Nº 3358775

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS – SC.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 76/2021.
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 64/2021.
A Prefeitura Municipal de Três Barras – SC torna público que sob a regência da Lei Federal nº. 10.520/2002, Decreto Municipal nº 2.851
de 07/03/2005 e da Lei de Licitações nº 8.666/93 com as alterações da 8.883/94, receberá até as 09 h e 00 min. do dia 05 de novembro
de 2021, Documentação e Propostas visando o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS E
BRINQUEDOS EDUCATIVOS destinados aos alunos da rede municipal de ensino, CMEI’s e Estudantes do Projeto Fortalecendo a Base Extracurricular.
Recursos Financeiros: próprios do município.
Abertura: em reunião pública, na Prefeitura Municipal, às 09 h e 00 min. do dia 05 de novembro de 2021.
Informações e cópias do Edital poderão ser obtidas na Coordenadoria de Licitações, na Avenida Santa Catarina, nº. 616 - Centro – Telefone:
47 3623-0121 – Três Barras - SC ou no site: http://tresbarras.sc.gov.br ícone “LICITAÇÕES ABERTAS”.
Três Barras - SC, 20 de outubro de 2021.
LUIZ DIVONSIR SHIMOGUIRI – PREFEITO MUNICIPAL.
NILTON AVANIR HURMUS – PREGOEIRO
Registrado no TCE com a chave: CAC341EC789A036E0AD353A9740A941A0880C4C9
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Treviso
Prefeitura
DECRETO Nº 486/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359350

DECRETO Nº 486/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
VALERIO MORETTI, Prefeito Municipal de Treviso, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei nº 988/2021, de 20 de outubro
de 2021,
DECRETA:
Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir crédito adicional suplementar, no valor total de R$10.260,00 (Dez mil
duzentos e sessenta reais) para adicionar a seguinte dotação orçamentária do orçamento vigente:
05 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
2.046 – Apoio a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais
Dotação 65
3.5.90.00.00.00.00.0005 – Transf. a Instituições Privadas sem fins Lucr ........ R$ 10.260,00
TOTAL ....................................................................................... R$ 10.260,00
Art. 2º. Os recursos destinados à abertura de crédito adicional suplementar de que trata o artigo anterior, correrão por conta da anulação
total e/ou parcial do seguinte recurso do orçamento vigente:
05 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
2.045 – Qualificação Profissional
Dotação 46
3.3.90.00.00.00.00.0005 – Aplicações Diretas ................................................. R$ 5.000,00
1.016 – Reforma e Ampliação da Rede Física do Ensino Infantil
Dotação 47
4.4.90.00.00.00.00.0005 – Aplicações Diretas ................................................. R$ 5.260,00
TOTAL ....................................................................................... R$ 10.260,00
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL DELYRIO EGIDIO UBIALLI - TREVISO/SC
Em, 20 de outubro de 2021.
VALERIO MORETTI
Prefeito
Publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM e registrado na Secretaria de Administração e Finanças, em 21 de outubro de 2021.
ERNANY DA SILVA MORETI
Secretário de Administração e Finanças

LEI Nº 986/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359357

LEI Nº 986/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE TREVISO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
VALERIO MORETTI, Prefeito de Treviso, faz saber a todos que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1° - São estabelecidas, para a elaboração do orçamento do Município de Treviso, relativo ao exercício financeiro de 2022, as diretrizes
gerais de que trata esta Lei, os princípios estabelecidos na Constituição Federal em seu art. 165 § 2°, na Constituição Estadual no que couber, na Lei Federal 4.320 de 17/03/64 e na Lei Complementar 101 de 04/05/00, compreendendo:
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I - as prioridades e metas da administração pública do Município de Treviso;
II - a estrutura e organização do orçamento;
III - as diretrizes para elaboração e execução do orçamento do Município e suas alterações;
IV - as disposições relativas á dívida pública Municipal;
V - as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;
CAPITULO I
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO
Art. 2° - Com referência as Metas Fiscais para 2022 e em observância as regras sobre a responsabilidade fiscal, serão apresentadas em
anexo:
I - Demonstrativo de Metas Anuais;
II - Demonstrativo de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
IV - Evolução do Patrimônio Líquido;
V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS dos Servidores e das Pensões e Inativos Militares.
VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado;
Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas - Totais;
Demonstrativo da Memória de Cálculo das Metas Fiscais de Despesas;
Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para e Montante da Dívida;
Demonstrativo Receita Corrente Líquida;
Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências.
Art. 3° - Em consonância com o art. 165 § 2°, da Constituição Federal, as metas e as prioridades para o exercício financeiro de 2022, são as
especificadas, no Anexo de Metas e prioridades que integram esta Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária de 2022, não se constituindo, todavia, em limite á programação das despesas, elaboradas a partir dos programas e ações estabelecidos
no plano plurianual de 2022/2025.
§ 1° Na elaboração da proposta orçamentária para 2022, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas nesta Lei
a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas, as novas ações
criadas, as correções dos valores das receitas e despesas serão incluídas e corrigidas automaticamente no Plano Plurianual para o período
de 2022 a 2025.
§ 2° O anexo de prioridades e metas conterá, no que couber, o disposto no § 2° do Art. 4° da Lei de Responsabilidade Fiscal.
§ 3° As metas e prioridades constantes da presente Lei farão parte integrante do Plano Plurianual do Município de Treviso para o período
de 2022 a 2025.
CAPITULO II
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO
Art. 4° - Para efeito desta Lei, entende-se por:
I - Programa: instrumento de organização de ação governamental visando á concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por
indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;
II - Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações que se realizam
de modo continua e permanente, das quais resulta um produto necessário á manutenção da ação de governo;
III - Projeto: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas
no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo.
IV - Operações Especiais: despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não
geram contraprestações diretas sob a forma de bens ou serviços.
§ 1° Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades e projetos, especificando os
respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.
§ 2° Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função, sub-função e programa as quais se vinculam.
§ 3° As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no Projeto de Lei Orçamentária de conformidade com a portaria
n° 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão, que atualiza a discriminação da despesa por funções de que trata o
inciso I, do § 1° do art. 2° e § 2° do art. 8°, ambos da Lei n° 4.320 de 17 de março de 1964, por função, sub-função, programa, projetos
ou atividades, na forma dos seguintes Adendos:
I - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;
II - Receitas por Categorias Econômicas;
II-1 - Natureza da Despesa por Categorias Econômicas;
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V - Funções e Sub funções de Governo;
VI - Programa de Trabalho de Governo;
VII - Programa de Trabalho de Governo (Consolidado);
VIII - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas conforme vínculo com os Recursos;
IX - Demonstrativo das Despesas por Órgãos e Funções;
Demonstrativo da Evolução da Receita;
Demonstrativo da Evolução da Despesa;
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais;
Art. 5° - O orçamento discriminará a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação com suas respectivas
dotações, especificando a esfera orçamentária, a modalidade de aplicação e fonte de recursos.
Art. 6° - O orçamento do Município compreenderá a programação do Poder Legislativo, Executivo, Fundos e Fundações abaixo descrito:
-

Câmara de Vereadores;
Prefeitura Municipal
Fundação do Meio Ambiente;
Fundo Municipal de Saúde;
Fundo Municipal de Assistência Social;
SAMAE;

Art. 7° - A Lei Orçamentária discriminará em categorias de programação específicas as dotações destinadas ao pagamento de precatórios
judiciários, que constarão das unidades orçamentárias responsáveis pelos débitos.
Art. 8° - O projeto de Lei Orçamentária que o Poder Executivo Municipal encaminhará ao Poder Legislativo Municipal e a respectiva Lei será
constituída de:
I - texto de lei;
II - quadros orçamentários consolidados;
CAPITULO III
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICIPIO E SUAS ALTERAÇÕES
SEÇÃO I
DAS DIRETRIZES GERAIS
Art. 9° - A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária de 2022 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a
transparência da gestão fiscal e o equilíbrio das contas públicas, observando-se o principio da publicidade.
Art. 10 - O Poder Legislativo Municipal terá como limites as despesas conforme o disposto no art. 29-A-CF (E.C. n° 25).
Art. 11 - Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, à alocação dos recursos na Lei Orçamentária e em seus créditos
adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo.
Art. 12 - A proposta orçamentária anual atenderá ás diretrizes gerais e aos princípios de unidade, universalidade, não podendo o montante
das despesas fixadas excederem a previsão da receita para o exercício.
Art. 13 - As receitas e as despesas serão estimadas tomando por base o índice de inflação apurado nos últimos doze meses, a tendência e
o comportamento da arrecadação municipal mês a mês, conforme dispõe as Metas Fiscais.
§ 1° Na estimativa das receitas deverão ser consideradas, ainda, as modificações da legislação tributária, incumbindo á Administração o
seguinte:
I - a atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias;
II - a edição de uma planta genérica de valores de forma a minimizar a diferença entre as alíquotas nominais e as efetivas;
III - a expansão do numero de contribuintes;
IV - a atualização do cadastro imobiliário fiscal.
§ 2° As taxas de polícia administrativa e de serviços públicos deverão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas
despesas.
§ 3° Os tributos, cujo recolhimento poderá ser efetuado em parcelas, serão corrigidos monetariamente segundo a variação estabelecida
pela unidade fiscal do Município.
§ 4° Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária, e recursos financeiros previstos na programação de desembolso, e a inscrição de Restos a Pagar estarão limitados ao montante das disponibilidades de caixa.
Art. 14 - Se a receita estimada para 2022, comprovadamente não atender ao disposto no artigo anterior, o Legislativo, quando da análise da
Proposta Orçamentária, poderá afetar o cumprimento das metas estabelecidas, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional
as suas dotações.
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Art. 15 - Na execução do orçamento, verificado que o cumprimento da receita poderá afetar o cumprimento das metas estabelecidas, os
Poderes Legislativos e Executivos, de forma proporcional as suas dotações, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos no montante
necessário para as seguintes despesas abaixo:
I - eliminação de possíveis vantagens concedidas a servidores;
II - eliminação de despesas com horas extras;
III - redução de 20% (vinte por cento) dos gastos com combustível para a frota de veículos das secretarias;
IV - redução dos investimentos programados.
Art. 16 - É vedada a inclusão na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a titulo de subvenções sociais ressalvadas
aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada de atendimento direto ao público, de
forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde, educação, esporte e cultura.
Art. 17 - Os projetos de Lei relativos a créditos adicionais serão apresentados com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária.
Art. 18 - As expansões das despesas obrigatórias, de caráter continuado, não excederão no exercício de 2022, a 15% (quinze por cento) da
receita apurada no exercício de 2021.
Art. 19 - Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do anexo XII desta Lei.
§ 1º Os riscos fiscais, caso se concretize, serão atendidos com recursos da Reserva de Contingência, do excesso de arrecadação e do superávit financeiro do exercício de 2021.
§ 2º Sendo esses recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará Projeto de Lei á Câmara, propondo a anulação de recursos
alocados para investimentos, desde que não vinculados ou já comprometidos.
Art. 20 - O orçamento para o exercício de 2022 contemplará recursos para a Reserva de Contingência, limitados a 2,0% (dois por cento)
da Receita Corrente Liquida prevista, destinada a atender os passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme
anexo XII desta lei.
Parágrafo único - Para efeito desta lei, entendem-se como eventos fiscais imprevistos, as despesas diretamente relacionadas ao funcionamento e manutenção dos serviços da Administração Pública Municipal não orçado ou orçado a menor.
Art. 21 - Os investimentos com duração superior a 12 (doze) meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano
Plurianual.
Art. 22 - Para atender o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal o Poder Executivo incumbir-se-á do seguinte:
I - estabelecer Programação Financeira e o Cronograma de execução mensal de desembolso;
II - emitir, até 30 (trinta) dias após o encerramento do bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance das
metas, e se não atingidas deverá realizar cortes de dotações da Prefeitura e da Câmara.
III - o Poder Executivo emitirá até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada quadrimestre o Relatório de Gestão Fiscal, avaliando o
cumprimento das Metas Fiscais, em audiência pública, perante a Câmara de Vereadores;
Art. 23 - Os projetos e atividades com dotações vinculadas a recursos de convênios, operações de crédito e outros, serão executados a
partir da assinatura do convênio.
§ 1º Os recursos de convênios não previstos nos orçamentos da receita, poderão ser utilizados como fonte de recursos para abertura de
credito suplementar ou especial por excesso de arrecadação.
Art. 24 - As renúncias de receita, estimadas para o exercício financeiro de 2022, são constantes do Anexo VIII desta Lei e serão consideradas
para efeito de cálculo do orçamento da receita.
Art. 25 - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades beneficiará somente aquelas de caráter educativo, cultural, assistencial recreativo, esportivo e de cooperação técnica.
Art. 26 - Nenhum projeto novo poderá ser incluído no orçamento, sem antes ter assegurado recursos suficientes para obras ou etapa de
obras em andamento e para a conservação do patrimônio público, salvo os projetos programados com recursos de convênios e operações
de crédito.
Art. 27 - Despesas de custeio de competência de outros entes da Federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados por convenio, acordos ou ajustes previstos recursos na lei Orçamentária.
Art. 28 - A previsão das Receitas e a fixação das Despesas serão orçadas para 2022 a preços correntes.
Art. 29 - O Poder Executivo poderá ser autorizado a:
I - realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;
II - realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
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III - abrir créditos adicionais suplementares.
IV - transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI do art. 167 da
Constituição Federal.
V - abrir créditos suplementares por excesso de arrecadação ou superávit financeiro do exercício de 2014.
Art. 30 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações dentro do mesmo projeto ou atividade até o limite de 50%
(cinq-enta por cento) da receita estimada para o Orçamento, com finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias em conformidade com o previsto no Inciso I, II e III do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março 1964;
§ 1.º - Para efeito de observância do limite previsto neste artigo, na aferição do saldo para abertura de créditos adicionais, serão dedutíveis,
do montante fixado, os créditos abertos por excesso de arrecadação e superávit financeiro apurado no exercício anterior.
§ 2.º - Excluem-se deste limite, os créditos adicionais suplementares, decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no exercício.
Art. 31 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de pessoal e encargos sociais entre as administrações direta e
indireta, sem lhes alterar o valor global, para assegurar a execução das despesas com Folha de Pagamento.
Art. 32 - Durante a execução orçamentária de 2022, o Executivo Municipal, autorizado por Lei, poderá incluir novos projetos ou atividades
nos orçamentos, fiscais e no Plano Plurianual, na forma de crédito especial, desde que se enquadrem nas prioridades para o exercício,
constantes do Anexo XIII desta Lei e alterações posteriores.
Art. 33 - Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de
funcionamento regular, emitidas por autoridades locais, e comprovantes de regularidade de sua diretoria.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 34 - Obedecidos os limites estabelecidos em Lei Complementar Federal, o Município poderá realizar operações de crédito ao longo do
exercício de 2022, destinado a financiar despesas de capital previstas no orçamento.
Art. 35 - As operações de crédito deverão constar da Proposta Orçamentária e autorizadas por Lei específica.
Art. 36 - A verificação dos limites da dívida pública será feita na forma e nos prazos estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÁS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Art. 37 - O Executivo Municipal poderá conceder qualquer vantagem ou aumento de remuneração ou proposta a criação de cargos ou alteração da estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal pelos órgãos da administração Municipal, mediante a existência de previa
dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas de pessoal e dos acréscimos dela decorrentes, observados os limites
e as regras da Lei Complementar 101/2000.
§ 1º As alterações do quadro de cargos permanentes da Prefeitura, nas quantidades legalmente fixadas somente será possível nos casos
de comprovada insuficiência decorrente de expansão patrimonial, incremento físico, de serviços prestados á comunidade, novas atribuições
recebidas no exercício de 2021 ou no decorrer de 2022, respeitando-se os requisitos para preenchimento;
Art. 38 - A despesa total com pessoal dos Poderes Executivo e legislativo não excederá em percentual os limites máximos de 54,00% e
6,00% da Receita Corrente Liquida, respectivamente.
Art. 39 - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a
Administração Municipal, poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal excederem a 95%
do limite estabelecido no Art. 20, III da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Art. 40 - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.
I - eliminação de vantagens concedidas a servidores;
II - eliminação das despesas com horas extras;
III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.
Art. 41 - Os contratados de terceirização de mão de obra que se referirem à substituição de servidores públicos, serão contabilizados como
“outras despesas de Pessoal”, sub-elemento do elemento de despesa 3.1.90.34 – outras despesas de pessoal decorrente de contratação
terceirizada.
Parágrafo Único - Para efeito do disposto neste Artigo, entende-se como terceirização de mão de obra, a contratação de pessoal para o
exercício exclusivo de atividades ou funções constantes da estrutura organizacional e que não envolva a utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.
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Art. 42 - A verificação dos limites das despesas com pessoal serão feitas na forma estabelecida da Lei de Responsabilidade Fiscal.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Art. 43 - O Executivo Municipal autorizado em Lei poderá conceder benefícios fiscais aos contribuintes, devendo, nestes casos, serem
considerados nos cálculos do orçamento da receita, apresentando estudos do seu impacto e atender ao disposto no Art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Art. 44 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário,
poderão ser cancelados, mediante autorização em Lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no Art. 14 da
Lei de Responsabilidade Fiscal.
Art. 45 - A lei que conceda ou amplie incentivo ou beneficio de natureza tributária ou financeira, somente entrará em vigor após anulação
de despesas em valor equivalente, caso produzam impacto financeiro no mesmo exercício.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 46 - Caso seja necessária a limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira, essa será de forma
proporcional ao montante dos recursos alocados para o atendimento de despesas com material de consumo, serviços de terceiros e encargos, diversas despesas de custeio, investimentos e inversões financeiras, paralisação temporária de atividades caracterizadas como não
essenciais; reavaliação da distribuição das cotas mensais do orçamento em cada órgão; reanálise dos custos de cada ação orçamentária em
execução e seleção de prioridades a serem efetuadas até o final do exercício.
§ 1º Na hipótese de ocorrência dos dispostos no caput deste artigo, o Chefe do Poder Executivo Municipal comunicará ao Poder Legislativo
o montante que caberá a cada um tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.
§ 2º O Chefe do Poder Executivo Municipal, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior publicará ato estabelecendo os
montantes que cada órgão do respectivo Poder terá como limite de movimentação e empenho.
Art. 47 - O Poder Executivo deverá elaborar e publicar até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2022, cronograma anual de
desembolso mensal, por órgão do Poder Executivo, observando, em relação às despesas constantes desse cronograma, a abrangência necessária à obtenção das metas fiscais.
Art. 48 - São vedados quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de
dotação orçamentária.
Parágrafo Único - A Contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentária financeira efetivamente ocorrida, sem prejuízo
das responsabilidades e providências derivados da inobservância do caput deste artigo.
Art. 49 - O Poder Executivo poderá firmar convênio com outras esferas de Governo para desenvolver programas nas áreas de educação,
cultura, saúde, assistência social, transporte, obras, habitação, urbanismo, saneamento, agricultura, turismo, desenvolvimento econômico,
segurança pública, assistência e previdência.
Art. 50 - O Município aplicará 25% (vinte e cinco por cento) de sua receita resultante de impostos, conforme dispõe o artigo 212 da Constituição Federal, prioritariamente na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e pré-escolar (educação infantil) e, 15% (quinze
por cento) em ações de saúde, nos termos do art. 7º inciso III da Emenda Constitucional nº 29/2000.
Art. 51 - A Estrutura do Orçamento Anual obedecerá à estrutura organizacional aprovada por decreto, acrescida dos fundos especiais criados
por Lei, que recebam recursos do Tesouro Municipal e transferências intergovernamentais.
Art. 52 - O Chefe do Poder Executivo Municipal de Treviso enviará à Câmara Municipal, até quinze de novembro do ano corrente a proposta
orçamentária para o exercício de 2022.
§ 1º Se o projeto de Lei Orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2022 fica o Executivo
Municipal autorizado a executar a Proposta Orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva Lei Orçamentária Anual.
§ 2º Os eventuais saldos negativos apurados em decorrência, do disposto no Parágrafo anterior serão ajustados após a sanção da Lei Orçamentária Anual, mediante a abertura de créditos adicionais suplementares, através de decreto do Poder Executivo, usando como fontes de
recursos o Superávit Financeiro do Exercício de 2021 o excesso ou provável excesso de arrecadação, a anulação de saldos de dotações não
comprometidas e a Reserva de Contingência, sem comprometer, neste caso, os recursos para atender os riscos fiscais previstos.
Art. 53 - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL DELYRIO EGIDIO UBIALLI - TREVISO/SC
Em, 20 de outubro de 2021.
VALERIO MORETTI
Prefeito
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Publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM e registrado na Secretaria de Administração e Finanças, em 21 de outubro de 2021.
ERNANY DA SILVA MORETI
Secretário de Administração e Finanças

LEI Nº 987/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359358

LEI Nº 987/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
VALERIO MORETTI, Prefeito de Treviso, faz saber a todos que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica criado o Fundo Municipal de Turismo de Treviso – FUMTUR, com a finalidade de promover e fomentar o desenvolvimento do
turismo no Município de Treviso, através do apoio financeiro a programas e projetos a serem definidos pelo Plano Municipal de Turismo,
Comtur (Conselho Municipal de Turismo) e Secretaria de Cultura, Esporte e turismo.
Art. 2º O Fundo Municipal de Turismo de Treviso - FUMTUR, instrumento de captação e aplicação de recursos, com a finalidade de proporcionar apoio e suporte financeiro às ações municipais nas áreas de responsabilidade, sendo de natureza contábil, vinculado ao Poder Público
Executivo Municipal e gerido pelo Comtur - Conselho Municipal de Turismo, junto a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.
Parágrafo Único. A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo em conjunto com o Conselho Municipal de Turismo - COMTUR adotará
ações comuns no sentido de:
I - Definir mecanismos próprios de gerenciamento, registro e controle do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR;
II - Aplicar os parâmetros da administração financeira pública na execução do Fundo, nos termos da legislação vigente.
Art. 3º. O Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR será constituído por:
I - Receitas provenientes de cessão de espaços públicos municipais, para eventos de cunho turístico e de negócios;
II - Rendas provenientes da cobrança de ingressos e receitas, promovidas por ações dos gestores do Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR
e Prefeitura Municipal de Treviso.
III - Dotações orçamentárias, consignadas no orçamento do Município, créditos especiais, transferências e repasses que lhe forem conferidos;
IV - Doações de pessoas físicas e jurídicas, de organismos governamentais e não governamentais, nacionais ou estrangeiras, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados;
V - Contribuições de qualquer natureza, destinadas ao fomento de atividades relacionadas ao turismo, sejam públicas ou privadas;
VI - Recursos provenientes de convênios destinados ao fomento de atividades relacionadas ao turismo, celebrado com o Município;
VII - Produto de operações de crédito, realizadas pelo Município, observadas a legislação pertinente e destinadas a este fim específico;
VIII - Rendas provenientes da aplicação financeira de seus recursos disponíveis, no mercado de capitais;
IX - Outras rendas eventuais.
Parágrafo Único. Os recursos descritos neste artigo serão depositados em conta especial remunerada a ser aberta e mantida em instituição
financeira oficial, sob a denominação de Fundo Municipal de Turismo, de titularidade do Município de Treviso.
Art. 4º. As receitas do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR, deverão ser processadas de acordo com a legislação vigente, sendo utilizadas
em programas e projetos exclusivamente voltados ao turismo, a ser desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
e Conselho Municipal de Turismo - COMTUR.
Art. 5º. Os recursos do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR serão aplicados preferencialmente em:
I - Pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas, de direito público ou privado, para a execução de programas e projetos
específicos do setor de turismo;
II - Aquisição de material permanente, de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas e projetos diretamente ligados ao turismo;
III - Financiar total ou parcialmente, programas e projetos de turismo, através de convênio e parcerias;
IV - Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos na área de turismo;
V - Aplicação de recursos em quaisquer projetos turísticos e de eventos de iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
e do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, e que desenvolvam a atividade turística no Município de Treviso.
VI - Aquisição de folhetos, folders, cartazes, postais, Mídias Sociais e sites.
VII - Divulgação de eventos, propaganda e publicidade turística do Município.
Art. 6 º. Na aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR observar-se-á:
I - As especificações definidas em orçamento próprio;
II - Os planos de aplicação e respectivos demonstrativos de recursos, por origem, observada a legislação orçamentária.
Parágrafo Único. O orçamento e os planos de aplicação do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR observarão rigorosamente as diretrizes
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traçadas pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo em conjunto com o Chefe do Poder Executivo Municipal.
Art. 7º O Poder Executivo Municipal, consignará nos orçamentos anuais, dotações para atender as despesas.
Art. 8º A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo proporcionará o apoio técnico administrativo necessário ao funcionamento do
Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR.
Art. 9º As atribuições, competências e funcionamento do Fumtur estão dispostas no seu regimento interno.
Art. 10 Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente Lei, através de Decreto, caso necessário.
Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL DELYRIO EGIDIO UBIALLI - TREVISO/SC
Em, 20 de outubro de 2021.
VALERIO MORETTI
Prefeito
Publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM e registrado na Secretaria de Administração e Finanças, em 21 de outubro de 2021.
ERNANY DA SILVA MORETI
Secretário de Administração e Finanças

LEI Nº 988/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359362

LEI Nº 988/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
AUTORIZA ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
VALERIO MORETTI, Prefeito de Treviso, faz saber a todos que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir crédito adicional suplementar, no valor total de R$10.260,00 (Dez mil
duzentos e sessenta reais) para adicionar a seguinte dotação orçamentária do orçamento vigente:
05 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
2.046 – Apoio a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais
Dotação 65
3.5.90.00.00.00.00.0005 – Transf. a Instituições Privadas sem fins Lucr ........ R$ 10.260,00
TOTAL ....................................................................................... R$ 10.260,00
Art. 2º. Os recursos destinados à abertura de crédito adicional suplementar de que trata o artigo anterior, correrão por conta da anulação
total e/ou parcial do seguinte recurso do orçamento vigente:
05 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
2.045 – Qualificação Profissional
Dotação 46
3.3.90.00.00.00.00.0005 – Aplicações Diretas ................................................. R$ 5.000,00
1.016 – Reforma e Ampliação da Rede Física do Ensino Infantil
Dotação 47
4.4.90.00.00.00.00.0005 – Aplicações Diretas ................................................. R$ 5.260,00
TOTAL ....................................................................................... R$ 10.260,00
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL DELYRIO EGIDIO UBIALLI - TREVISO/SC
Em, 20 de outubro de 2021.
VALERIO MORETTI
Prefeito
Publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM e registrado na Secretaria de Administração e Finanças, em 21 de outubro de 2021.
ERNANY DA SILVA MORETI
Secretário de Administração e Finanças
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Treze de Maio
Prefeitura
EXTRATO DE CONTRATOS - 20-10-2021

Publicação Nº 3359459

Aditivo Nº ..... : 1-63/2021 - Contrato Nº: 63/2021
Contratante..: MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO - PREFEITURA
Contratada...: ANTONIO DOS PASSOS CUSTODIO & FILHO LTDA
Valor ............ : 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais)
Assinatura...: 20/10/2021
Vigência ....... : Início: 20/10/2021 Término: 05/05/2022
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 11/2021
Objeto .......... : Termo aditivo de acréscimo de item referente à contratação
de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva, fornecimento de peças e acessórios, para atender aos veículos
pesados da frota municipal de Treze de Maio/SC.
CÓDIGO E-SFINGE: 3DD820E3BD8735618E7399D8E04314CDEA5E4BDD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Treze Tílias
Prefeitura
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 82/2021 EDITAL 34/2021

Publicação Nº 3358622

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO 82/2021
PREGÃO PRESENCIAL N. 34/2021
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 82/2021 EDITAL 34/2021
Rudi Ohlweiler, Prefeito, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve.
HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:
a) Processo nº 82/2021
b) Pregão Presencial nº 34/2021 – PP
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - MENOR PREÇO GLOBAL
d) Data da Homologação: 20/10/2021
e) A presente licitação tem por objeto contratação de empresa especializada para locação, montagem, desmontagem, manutenção e
transporte de Decoração de Natal em diversos locais do Município de Treze Tílias, para complementar as já existentes, de acordo com as
especificações contidas no anexo I, e demais dispositivos constantes no presente edita.
f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação)
FORNECEDORES E ITENS

ITEM

Valor total do item

- 11422 - ARTCIDADE INDUSTRIA E COMERCIO DE DECORAÇÕES TEMAT.
TOTAL

1

252.000,00
R$252.000,00

Treze Tílias/SC, dias 20 de outubro de 2021.
Rudi Ohlweiler
Prefeito

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 92/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO - 32/2021

Publicação Nº 3359345

ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS
Processo Licitatório nº 92/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO - 32/2021
Objeto: Mesa para alunos com necessidades especiais, conjuntos de mesa e cadeiras para sala de jogos.
Justificativa: Em vista da conclusão da obra da nova escola municipal, a qual contará com uma sala de jogos de raciocínio (xadrez e outros),
para tanto necessitamos destes conjuntos de mesas com quatro cadeiras. As mesas para alunos com necessidades especiais, servirão também para serem ocupadas por alunos muito altos, que já não cabem nas carteiras de medidas padrão.
A empresa que apresentou o menor orçamento para sacramentar a aquisição do objeto, foi: MOVESCO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MÓVEIS ESCOLARES LTDA, com sede na Rod. BR368, KM 341, Bom Pastor, cidade de Lajeado/RS, CEP: 95.905-500, regularmente inscrita
no CNPJ sob o nº 93.234.789/0001-26, no valor de R$ 14.352,00 (quatorze mil trezentos e cinquenta e dois reais), eis que não apresenta
peculiaridades que influenciem na escolha, vinculando esta única e exclusivamente à verificação do critério do menor preço (dentre os orçamentos apresentados), e, ainda, a escolhida possui habilitação jurídica e regularidade fiscal, tudo de acordo com os documentos juntados
aos autos.
Treze Tílias/SC, dia 20 de outubro de 2021.
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Publicação Nº 3359668

ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS
Processo Licitatório nº 93/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2021
Objeto: A presente licitação visa o registro de preços para aquisição de fogos de artifício por ocasião do réveillon 2022, conforme itens,
quantitativos e valor máximo constantes no Anexo I deste edital.
O recebimento dos envelopes contendo a “proposta” e “documentação” será até as 09h00min do dia 04 de novembro de 2021, sendo que
a abertura e o julgamento do processo licitatório serão no mesmo dia e horário, na Sala de Reuniões da Prefeitura de Treze Tílias, situada
na Praça Ministro Andreas Thaler, 25, Centro, Treze Tílias, CEP 89650-000. Mesmo local onde pode ser obtido o edital na íntegra. Maiores
informações no telefone (49) 35370166.
RUDI OHLWEILER
Prefeito

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2021

Publicação Nº 3359675

ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS
Processo Licitatório nº 94/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2021
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço, com fornecimento dos materias, para pinturas de sinalização em diversas
ruas do município de Treze Tílias, conforme descrição constante no Anexo I do edital.
O recebimento dos envelopes contendo a “proposta” e “documentação” será até as 09h00min do dia 05 de novembro de 2021, sendo que
a abertura e o julgamento do processo licitatório serão no mesmo dia e horário, na Sala de Reuniões da Prefeitura de Treze Tílias, situada
na Praça Ministro Andreas Thaler, 25, Centro, Treze Tílias, CEP 89650-000. Mesmo local onde pode ser obtido o edital na íntegra. Maiores
informações no telefone (49) 35370166.
RUDI OHLWEILER
Prefeito
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Trombudo Central
Prefeitura
EXTRATO HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PMTC Nº 47/2021
Publicação Nº 3359151

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DF1A9D2AE55F12A7B1084AA59881367A656D0FC5

TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PMTC N° 47/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO PMTC N° 48/2021
Homologação e adjudicação: 20/10/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO
DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA CICLOVIA NA AV. ARTHUR MULLER – TRECHO 02, TROMBUDO CENTRAL/SC, TOTALIZANDO
A EXTENSÃO DE 1.347,57M, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO, PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS, PROJETOS E ART, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Contratado: LZK CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 07.455.659/0001- 81 ............... VALOR DA DESPESA: R$ 510.264,40
Trombudo Central, 20 de Outubro de 2021.
HERMELINO PRADA – Prefeito em exercício

TERMO DE CONTRATO 179/2021 - PMTC

Publicação Nº 3359267

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Contratada: LZK CONSTRUTORA LTDA
Contrato N° 179/2021
Valor: 510.264,40
Início: 20/10/2021
Término: 31/12/2021
Licitação: 47/2021
Objeto da Contratação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DA OBRA DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA CICLOVIA NA AV. ARTHUR
MULLER – TRECHO 02, TROMBUDO CENTRAL/SC,
TOTALIZANDO A EXTENSÃO DE 1.347,57M, CONFORME
MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS,
ORÇAMENTO, PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS,
PROJETOS E ART, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Trombudo Central, 20 de outubro de 2021

TERMO DE FOMENTO 001/2021

Publicação Nº 3358582

TERMO DE FOMENTO 001/2021
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE.
O MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede na Praça Arthur Siewerdt, 01, Bairro Centro,
inscrito no CNPJ n° 83.102.732/0001-75, neste ato representado pelo seu Vice-Prefeito no Exercício da Função de Prefeito Sr. HERMELINO
PRADA, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 498.397.809-72, residente e domiciliado na Rodovia BR 470, Km 160, s/nº, Bairro Bracatinga I,
neste Município e Comarca, em pleno e regular exercício de suas funções e de outro lado a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE, organização da sociedade civil, com sede na Avenida Arthur M-ller (SC-112), 670, Bairro Botafogo, Inscrita no CNPJ sob
nº 79.369.310/0001-38, neste ato representada pelo seu Presidente Sr. MARCOS ALBERTO DOS SANTOS, brasileiro, casado, inscrito no CPF
sob nº 032.045.489-45, residente e domiciliado na Rua Itajaí, nº 350, Bairro Vila Nova, neste Município e Comarca, resolvem celebrar o
presente Termo de Fomento, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O presente Termo de Fomento está fundamentado no art. 3º da Lei Municipal nº 2124 de 17 de dezembro de 2020, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual
e na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e nas instruções do art. 66, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas respectivas alterações.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, de Trombudo Central, dará atendimento diário (turno escolar) a 40 (quarenta)
vagas para pessoas portadoras de necessidades especiais, residentes em Trombudo Central e, para tal, o Município de Trombudo Central
repassará o valor de total de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), distribuídos em 02 (duas) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$
16.000,00 (dezesseis mil reais), cedência de 01 (um) profissional Nutricionista, Cedência de sistema eletrônico INTERNET, fornecimento de
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Gêneros alimentícios e Material de Limpeza, para manutenção da entidade.
CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:
I — Repassar os recursos financeiros e demais concessões dispostas na Cláusula segunda junto a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE.
II – Fiscalizar a execução do presente Termo de Fomento, com visitas a entidade elaborar relatórios mensais de prestação de contas.
CLÁUSULA QUARTA: DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA APAE
I – Atender a 40 (quarenta) pessoas com necessidades especiais do município de Trombudo Central.
II – Colocar à disposição das pessoas atendidas toda a equipe técnica da escola, formada por médico, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, odontólogo, fonoaudiólogo, enfim toda a equipe multidisciplinar e demais funcionários da parte administrativa;
III – Fornecer as pessoas atendidas diariamente, durante o turno escolar, a alimentação necessária;
IV - Responsabilizar-se com as pessoas em horário escolar, devendo os mesmos cumprir os horários estipulados pela escola;
V – Fornecer ao município de Trombudo Central, antes de cada repasse, negativas fiscais: INSS, FGTS, Conjunta Federal, Estadual, Municipal
e Trabalhista.
VI - Receber auxílio financeiro do Município creditado na conta bancária da APAE/Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e aplicá-lo
conforme o objeto do presente Termo de Fomento;
VII - Havendo redução ou aumento de pessoas assistidas durante o ano, a APAE deverá manter o atendimento, mediante o repasse integral
dos recursos.
VIII - Prestar contas do auxílio financeiro recebido, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento dos recursos, na forma estabelecida neste instrumento;
§ 1° A prestação de contas dos recursos transferidos deverá ser constituída pelas seguintes peças:
a) Cópia do Termo de Fomento;
b) Extrato da conta bancária específica do período de recebimento do recurso financeiros e relatório de prestação de serviços do servidor
cedido;
c) Balancetes mensais da aplicação dos valores do período de vigência do Termo de Fomento;
d) Balanço patrimonial/anual e relatório das atividades;
e) Atestado de frequência das pessoas assistidas/mensal;
f) Cópia das notas fiscais ou recibos de pagamentos realizados;
g) Negativas fiscais: INSS, FGTS, Conjunta Federal, Estadual, Municipal e Trabalhista;
h) Cópia da ata de aprovação de balancete/balanço com parecer do Conselho Fiscal;
i) Cópia da ficha razão em que constem repasses e suas devidas aplicações;
§ 2º A falta da prestação de contas por parte da conveniada facultará ao Município exigir o ressarcimento da totalidade dos recursos transferidos, acrescidos de juros e correção monetária, na forma da lei.
a) Conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da entidade, referentes ao objeto contratado, para servidores dos órgãos
públicos concedentes e dos órgãos de controle interno e externo.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO TERMO DE FOMENTO:
O convênio terá vigência no período compreendido entre mês de outubro de 2021 ao mês de dezembro de 2021, na forma da lei.
CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO DO TERMO DE FOMENTO:
O descumprimento, por qualquer das partes, das obrigações assumidas neste Termo de Fomento, implicará na rescisão do mesmo, independente de outras cominações legais.
Parágrafo único: Em caso de rescisão do presente instrumento, o beneficiário obriga- se a restituir ao MUNICIPIO, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, a contar da data da rescisão, o saldo financeiro apurado dos recursos transferidos para consecução do pactuado, incluídos os
rendimentos da aplicação no mercado financeiro, acrescidos de juros e correção monetária, na forma da lei, bem como, comprovar a sua
regular aplicação.
CLÁUSULA SETIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Segue o quadro de dotação orçamentária para o exercício de 2020
Órgão: 08.00 – Secretaria da Assistência Social e Habitação
08.03 – Departamento de Proteção Social Especial
Projeto/Atividade: 2.034 – Serviço de Proteção Social Especial
Elemento: 3.3.50.00.00.00.00.00.0117 – Transf. Inst. Privadas sem Fins Lucrativos
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Trombudo Central para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 03 (três) vias iguais
e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.
Trombudo Central, 20 de outubro de 2021.
Hermelino Prada 				
Prefeito em Exercício de Trombudo 		
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Testemunhas:
Vitor Henrique Kniess 			
Maria da Grala Bertaço Cristofolini
Secretário da Assistência Social e Habitação Diretora da APAE
					CPF: 073.146.779-56

TERMO DE FOMENTO 002/2021

Publicação Nº 3358632

TERMO DE FOMENTO 002/2021
HOSPITAL TROMBUDO CENTRAL
Pelo presente instrumento particular de TERMO DE FOMENTO, de um lado o MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL, Pessoa Jurídica de
Direito Público, com sede na Praça Arthur Siewerdt, 01, Bairro Centro, Município de Trombudo Central, Estado de Santa Catarina, inscrita
no CNPJ sob nº 83.102.731/0001-75, neste ato representado pelo seu Vice-Prefeito no Exercício da Função de Prefeito Sr. HERMELINO
PRADA, inscrito no CPF sob nº 498.397.809-72, e, de outro lado o HOSPITAL TROMBUDO CENTRAL, Pessoa Jurídica de Direito Privado,
com endereço à Rua Paulo Skowach, 210, Bairro Centro, Município de Trombudo Central, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº
86.404.597/0001-55, neste ato representado pelo Sr. GLAUCIO GESSNER, CPF 015.110.679-77, celebram o presente Termo de Fomento,
mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O presente Termo de Fomento está fundamentado no art. 2º da Lei Municipal nº 2123 de 17 de dezembro de 2020, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual
e na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2.014, e nas instruções do art. 66, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas respectivas alterações.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
O objeto do presente Termo de Fomento, é o repasse na forma indicada no artigo 1º da Lei Municipal supracitada pelo MUNICÍPIO em favor
do HOSPITAL, no montante total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), objetivando a manutenção do plantão médico, e visando viabilizar
e aperfeiçoar o atendimento médico-hospitalar de urgência e emergência à comunidade.
Parágrafo Primeiro: O atendimento médico-hospitalar a que se refere a esta cláusula será disponibilizado à população a título de manutenção do plantão médico, diariamente, inclusive, finais de semana e feriados, das 19h00min às 07h00min do dia seguinte inclusive fins de
semana e feriados e implica em atendimentos e consultas médicas de urgência e emergência, manutenção de medicamentos e materiais,
procedimentos clínicos e cirúrgicos não especializados, estes entendidos com os de média e baixa complexidade.
Parágrafo Segundo: O HOSPITAL deverá apresentar relatórios pormenorizados dos atendimentos prestados, sendo que os dias que o plantão não for prestado deverão ser abatidos proporcionalmente do valor repassado.
Parágrafo terceiro: Em todos os ambientes será oferecida pelo HOSPITAL, água potável de fonte natural, energia elétrica com gerador de
energia, linha telefônica com acesso à internet.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste convênio correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Órgão: 07 – Fundo Municipal da Saúde
07.01 – Departamento de Atenção Básica
Projeto/Atividade: 2.044 – Assistência Básica de Saúde
Elemento: 3.3.50.00.00.00.00.00.0147 – Transf. Inst. Privadas sem Fins Lucrativos.
CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA
O repasse de recursos financeiros objeto deste Termo de Fomento, será prestado no mês de dezembro da vigência do orçamento de 2021
do Município.
CLÁUSULA QUINTA: DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
O HOSPITAL se obriga a prestar contas no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento de cada parcela, indicando em relatório específico em que o auxílio foi aplicado, sob pena de rescisão do Termo de Fomento.
Subcláusula Primeira: Na prestação de contas, além da documentação comprobatória dos gastos efetivados, deverá ser anexado relatório
dos pacientes atendidos, constando data e horário, devendo ser observadas ainda as normas de Prestação de Contas delineadas no TC-28
do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.
Subcláusula Segunda: O repasse de recurso financeiro objeto deste Termo de Fomento, será fiscalizado pelo MUNICÍPIO e também pelo
Conselho Municipal de Saúde.
CLÁUSULA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Não haverá qualquer vinculação ou relação de subordinação entre o MUNICÍPIO e Os profissionais que o HOSPITAL contratar.
Subcláusula Primeira: Na hipótese do MUNICÍPIO ser demandado judicialmente, em função das atividades ou serviços objetos do presente
Termo de Fomento prestado pelo HOSPITAL, fica o HOSPITAL obrigado a ingressar no feito assumindo o polo passivo da demanda.
ASSINADO DIGITALMENTE
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CLÁUSULA SÉTIMA: DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Trombudo Central, para dirimir as questões decorrentes da execução do presente convênio.
E, por estarem de acordo, assinam o presente convênio em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas abaixo
indicadas.
Trombudo Central, 20 de outubro de 2021.
HERMELINO PRADA 			
Prefeito em Exercício de Trombudo Central

GLAUCIO GESSNER
Hospital Trombudo Central

Testemunhas:
1. _____________________________ 2. ________________________
GEZIEL BALCKER 				
RONALD KLUG
CPF: 026.857.959-61 			
CPF: 181.016.909-72

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 2366

Tubarão
Prefeitura
DECRETO Nº 6.066, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.AUTORIZA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE A ABRIR
CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR DE R$ 207.781,30 (DUZENTOS E
SETE MIL, SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS

Publicação Nº 3359135

DECRETO Nº 6.066, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.

AUTORIZA
O
DEPARTAMENTO
DE
CONTABILIDADE
A
ABRIR
CRÉDITO
SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO DE
DOTAÇÃO NO VALOR DE R$ 207.781,30 (DUZENTOS
E SETE MIL, SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS
E TRINTA CENTAVOS).
O PREFEITO MUNICIPAL DE TUBARÃO, SC, em exercício, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas através da Lei nº 5424/2020, DECRETA:
Art. 1º Fica o Departamento de Contabilidade autorizado a abertura de crédito
suplementar por conta de anulação de dotação totalizando o valor de R$ 207.781,30 (Duzentos e Sete
Mil, Setecentos e Oitenta e Um Reais e Trinta Centavos), a saber:
ENTIDADE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUBARÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25001 – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj/Ativ.: 2.036 – Manutenção da Educação Infantil
(12)Elemento:3.3.90.00 (01.01.0214)–Aplicações Diretas…………………………...…R$ 71.209,54
(12)Elemento:3.3.90.00 (02.36.0204)–Aplicações Diretas………………………….…..R$ 103.738,25
(12)Elemento:3.3.90.00 (06.36.0204)–Aplicações Diretas……………..…………….....R$ 32.833,51
Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior, no valor de R$ 207.781,30 (Duzentos e
Sete Mil, Setecentos e Oitenta e Um Reais e Trinta Centavos) ocorrerá por conta de anulação de dotação
conforme abaixo discriminada:
ENTIDADE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUBARÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25001 – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj/Ativ.: 2.036 – Manutenção da Educação Infantil
(13)Elemento:4.4.90.00 (01.01.0214)–Aplicações Diretas……………..……………….R$ 71.209,54
(13)Elemento:4.4.90.00 (02.36.0204)–Aplicações Diretas……………………………...R$ 103.738,25
(13)Elemento:4.4.90.00 (06.36.0204)–Aplicações Diretas……………..…………….....R$ 32.833,51
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e publique-se.
Tubarão, SC, 19 de outubro de 2021.

NILTON DE CAMPOS
Prefeito Municipal em exercício

JAIRO DOS PASSOS CASCAES
Secretário de Gestão Municipal

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE TUBARÃO
Rua Felipe Schmidt, 108, Centro, Tubarão/SC – CEP 88701-180
Telefone (48) 3621-9000 – www.tubarao.sc.gov.br
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DECRETO Nº 6.067, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.AUTORIZA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE A
ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO TOTALIZANDO O VALOR DE R$
5.432,83(CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

Publicação Nº 3359155

DECRETO Nº 6.067, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
AUTORIZA
O
DEPARTAMENTO
DE
CONTABILIDADE
A
ABRIR
CRÉDITO
SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO DE
DOTAÇÃO TOTALIZANDO O VALOR DE
R$ 5.432,83(CINCO MIL, QUATROCENTOS E
TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS
CENTAVOS).
O PREFEITO MUNICIPAL DE TUBARÃO, SC, em exercício, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas através da Lei nº 5.424/2020, DECRETA:
Art. 1º Fica o Departamento de Contabilidade autorizado a abertura de crédito
suplementar por conta de anulação de dotação totalizando o valor de R$ 5.432,83(Cinco Mil,
Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Oitenta e Três Centavos), a saber:
Entidade: Prefeitura Municipal de Tubarão
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO
Proj/Ativ.: 2.007 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
Elem.: 25-4.4.90 (0.1.00.0200) – Aplicações Diretas…….……………………..R$ 5.432,83
Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior, por conta de anulação de dotação
totalizando o valor de R$ 5.432,83(Cinco Mil, Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Oitenta
e Três Centavos), conforme abaixo discriminado:
Entidade: Prefeitura Municipal de Tubarão
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO
Proj/Ativ.: 2.007 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
Elem.: 24-3.3.90 (0.1.00.0200) – Aplicações Diretas…….……………………..R$ 5.432,83
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e publique-se.
Tubarão, SC, 19 de outubro de 2021.

NILTON DE CAMPOS
Prefeito Municipal em exercício

JAIRO DOS PASSOS CASCAES
Secretário de Gestão Municipal

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE TUBARÃO
Rua Felipe Schmidt, 108, Centro, Tubarão/SC – CEP 88701-180
Telefone (48) 3621-9000 – www.tubarao.sc.gov.br
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DECRETO Nº 6.069, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.AUTORIZA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE A ABRIR
CRÉDITO ESPECIAL POR CONTA DE ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTALIZANDO O VALOR DE R$
930.000,00 (NOVECENTOS E TRINTA MIL REAIS

Publicação Nº 3359170

DECRETO Nº 6.069, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
AUTORIZA
O
DEPARTAMENTO
DE
CONTABILIDADE A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL
POR CONTA DE ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA TOTALIZANDO O VALOR DE
R$ 930.000,00 (NOVECENTOS E TRINTA MIL
REAIS).
O PREFEITO MUNICIPAL DE TUBARÃO, SC, em exercício, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas através da Lei nº 5.571/2021, DECRETA:
Art. 1º Fica o Departamento de Contabilidade autorizado a abertura de crédito
especial totalizando o valor de R$ 930.000,00 (novecentos e trinta mil reais) a saber:
Proj/Ativ.: 2.031 – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elem: 3.1.90 01.02.0215
Aplicações Diretas
Proj/Ativ.: 2.032 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elem: 3.1.90 01.02.0215
Aplicações Diretas
Proj/Ativ.: 2.072 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL
Elem: 3.1.90 01.02.0215
Aplicações Diretas
Proj/Ativ.: 2.073 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Elem: 3.1.90 01.02.0215

Aplicações Diretas

R$ 500.000,00
R$ 170.0000,00
R$

90.000,00

R$ 170.000,00

Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior, no valor de R$ 930.000,00
(novecentos e trinta mil reais), correrá por conta da anulação de dotação orçamentária conforme
abaixo discriminadas:
Proj/Ativ.: 2.029 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
Elem: 3.1.90 01.02.0215
Aplicações Diretas
Proj/Ativ.: 2.069 – MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE SAÚDE
Elem: 3.1.90 01.02.0215
Aplicações Diretas

R$ 140.000,00
R$ 790.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e publique-se.
Tubarão, SC, 19 de outubro de 2021.

NILTON DE CAMPOS
Prefeito Municipal em exercício

JAIRO DOS PASSOS CASCAES
Secretário de Gestão Municipal

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE TUBARÃO
Rua Felipe Schmidt, 108, Centro, Tubarão/SC – CEP 88701-180
Telefone (48) 3621-9000 – www.tubarao.sc.gov.br
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DECRETO Nº 6.070, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.AUTORIZA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE A ABRIR
CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO NO VALOR DE R$ 8.284,00 (OITO
MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS

Publicação Nº 3359181

DECRETO Nº 6.070, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
AUTORIZA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO
NO VALOR DE R$ 8.284,00 (OITO MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS).
O PREFEITO MUNICIPAL DE TUBARÃO, SC, em exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas através da Lei nº 5.424/2020,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Departamento de Contabilidade autorizado a abertura de crédito suplementar, por conta de anulação parcial de dotação, totalizando o valor
de R$ 8.284,00 (Oito mil, duzentos e oitenta e quatro reais), a saber:
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO
UNI. ORÇ.: 05.001 - CONTROLADORIA GERAL
Proj/Ativ.: 2041 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL
Elem.: 4.4.90.(0.1.00.0200) – Aplicações Diretas ............... …… ........................... R$ 8.284,00
Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior, no valor de R$ 8.284,00 (Oito mil, duzentos e oitenta e quatro reais), ocorrerá por conta de anulação
parcial de dotação, conforme abaixo discriminada:
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO
UNI. ORÇ.: 05.001 - CONTROLADORIA GERAL
Proj/Ativ.: 2041 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL
Elem.: 3.1.90.(0.1.00.0200) – Aplicações Diretas ........ …… .................................. R$ 8.284,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se.
Tubarão, SC, 19 de outubro de 2021.
NILTON DE CAMPOS
Prefeito Municipal em exercício

JAIRO DOS PASSOS CASCAES
Secretário de Gestão Municipal

LEI Nº 5.571, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL POR
CONTA DE ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 930.000,00 (NOVECENTOS
E TRINTA MIL REAIS

Publicação Nº 3359192

LEI Nº 5.571, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL POR CONTA DE ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTALIZANDO
O VALOR DE R$ 930.000,00 (NOVECENTOS E TRINTA MIL REAIS).
O PREFEITO MUNICIPAL DE TUBARÃO, SC, em exercício : FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abertura de crédito especial totalizando o valor de R$ 930.000,00 (novecentos e trinta mil reais)
a saber:
Proj/Ativ.: 2.031 – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elem:

3.1.90

01.02.0215

Aplicações Diretas

R$ 500.000,00

01.02.0215

Aplicações Diretas

R$ 170.0000,00

01.02.0215

Aplicações Diretas

R$ 90.000,00

01.02.0215

Aplicações Diretas

R$ 170.000,00

Proj/Ativ.: 2.032 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elem:

3.1.90

Proj/Ativ.: 2.072 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL
Elem:

3.1.90

Proj/Ativ.: 2.073 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Elem:

3.1.90

Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior, no valor de R$ 930.000,00 (novecentos e trinta mil reais), correrá por conta da anulação de
dotação orçamentária conforme abaixo discriminadas:
Proj/Ativ.: 2.029 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
Elem:

3.1.90
ASSINADO DIGITALMENTE
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Proj/Ativ.: 2.069 – MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE SAÚDE
Elem:

3.1.90

01.02.0215

Aplicações Diretas

R$ 790.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e publique-se.
Tubarão, SC, 19 de outubro de 2021.
NILTON DE CAMPOS
Prefeito Municipal em exercício

JAIRO DOS PASSOS CASCAES
Secretário de Gestão Municipal

PORTARIA FME Nº 104, DE 05 DE OUTUBRO DE 2021.CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

Publicação Nº 3358874

PORTARIA FME Nº 104, DE 05 DE OUTUBRO DE 2021.
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO, SC, no exercício de suas atribuições,
CONSIDERANDO os autos do Protocolo Eletrônico nº 36.987/2021, e;
CONSIDERANDO os termos do Art. 142 da Lei nº 1.660/92;
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER LICENÇA PRÊMIO a servidora GISELE BEATRIZ GRACE INÁCIO SÁ, CPF nº 781.907.209-10, Professora, a contar de 11 de
novembro de 2021, pelo período de 01 (um) mês, referente ao período aquisitivo de 01/09/2012 - 30/08/2017, conforme legislação vigente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência e registre-se.
Tubarão, SC, 05 de outubro de 2021.
MAURÍCIO DA SILVA
Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Educação
JOARES CARLOS PONTICELLI
Prefeito Municipal

JAIRO DOS PASSOS CASCAES
Secretário de Gestão Municipal

PORTARIA FME Nº 105, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021.CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

Publicação Nº 3358877

PORTARIA FME Nº 105, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021.
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO, SC, no exercício de suas atribuições,
CONSIDERANDO os autos do Protocolo Eletrônico nº 37.389/2021, e;
CONSIDERANDO os termos do Art. 142 da Lei nº 1.660/92;
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER LICENÇA PRÊMIO a servidora ANDRÉA BERTONCINI MENDES ZABOTI, CPF nº 801.449.699-04, Professora, a contar de
19 de outubro de 2021, pelo período de 01 (um) mês, referente ao período aquisitivo de 01/04/2012 - 31/03/2017, conforme legislação
vigente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência e registre-se.
Tubarão, SC, 08 de outubro de 2021.
MAURÍCIO DA SILVA
Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Educação
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JAIRO DOS PASSOS CASCAES
Secretário de Gestão Municipal

PORTARIA FME Nº 106, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021.CONCEDE DESLIGAMENTO, FACE APOSENTADORIA POR
IDADE

Publicação Nº 3358880

PORTARIA FME Nº 106, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021.
CONCEDE DESLIGAMENTO, FACE APOSENTADORIA POR IDADE.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO, SC, no exercício de suas atribuições,
CONSIDERANDO os autos do Protocolo Eletrônico nº 38.476/2021, e;
CONSIDERANDO os termos do Art. 142 da Lei nº 1.660/92;
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER, o Desligamento da função de Agente de Serviços de Limpeza, face APOSENTADORIA POR IDADE (41), à servidora
MARIA SALETE MURANO DA SILVA, CPF nº 020.584.909-16, a contar de 13 de outubro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência e registre-se.
Tubarão, SC, 15 de outubro de 2021.
MAURÍCIO DA SILVA
Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Educação
JOARES CARLOS PONTICELLI
Prefeito Municipal

JAIRO DOS PASSOS CASCAES
Secretário de Gestão Municipal

PORTARIA PMT Nº 432, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021. PRORROGA PRAZO DE SINDICÂNCIA

Publicação Nº 3359363

PORTARIA PMT Nº 432, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
PRORROGA PRAZO DE SINDICÂNCIA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TUBARÃO, SC, em exercício, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com as disposições da Lei
n° 3.511/2010, de 22 de julho de 2010, e, Considerando:
- os documentos constantes no Atendimento n° 530/2021, autuado sob o Processo de Sindicância n° 059/2021;
- Solicitação da Comissão de Processo de Sindicância nomeada pela Portaria n° 278/2021;
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por 30 (trinta) dias, o prazo para emissão do Relatório Conclusivo mencionado na Portaria nº 278/2021, que apura possível
infração disciplinar, quanto aos fatos constantes no Atendimento Eletrônico n° 530/2021, conforme legislação vigente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência e registre-se.
Tubarão, 19 de outubro de 2021.
NILTON DE CAMPOS
Prefeito Municipal em exercício
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JAIRO DOS PASSOS CASCAES
Secretário de Gestão Municipal
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PORTARIA PMT Nº 433, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021. PRORROGA PRAZO DE SINDICÂNCIA

Publicação Nº 3359365

PORTARIA PMT Nº 433, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
PRORROGA PRAZO DE SINDICÂNCIA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TUBARÃO, SC, em exercício, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com as disposições da Lei
n° 3.511/2010, de 22 de julho de 2010, e, Considerando:
- os documentos constantes nos Processos de Sindicâncias n°s 60, 61, 62, 63, 64 e 66/2021;
- Solicitação da Comissão de Processo de Sindicância nomeada pelas Portarias n° 300, 301, 348, 349 e 357/2021;
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por 30 (trinta) dias, o prazo para emissão do Relatório Conclusivo mencionado nas Portarias nº n° 300, 301, 348,
349 e 357/2021, que apuram possíveis infrações disciplinares, quanto aos fatos constantes nos Memorandos Eletrônicos: 11.234/2021,
14.850/2021, 14.544/2021, 14537/2021, 16.813/2021, 23.121/2019 e 17.228/2021, conforme legislação vigente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência e registre-se.
Tubarão, 19 de outubro de 2021.
NILTON DE CAMPOS
Prefeito Municipal em exercício
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JAIRO DOS PASSOS CASCAES
Secretário de Gestão Municipal
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DÉCIMO OITAVO ADITIVO CONTRATUAL CONTRATO Nº 60/2014 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2014

Publicação Nº 3359931

DÉCIMO OITAVO ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 60/2014 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2014
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUBARÃO, pessoa jurídica de direito
público, com sede na Rua Altamiro Guimarães, nº 1109, Bairro Oficinas, inscrita no CNPJ sob o nº
13.660.767/0001-99, Tubarão/SC, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Sr. Daisson José
Trevisol, doravante denominada LOCATÁRIA, e o Sr NILTON FRANCALACCI
BITTENCOURT, CPF nº 004.861.599-49, residente na Rua Teodoto Tonon, nº 321, Bairro Centro,
nesta cidade, doravante denominado LOCADOR, pactuam entre si as cláusulas a seguir:
- Considerando a necessidade de readequação do valor do imóvel objeto do contrato em questão,
conforme Protocolo Eletrônico nº 26.253/2021;
- Considerando os termos da Lei 8.666/93;
- Considerando o Parecer Jurídico, e, de acordo com o cálculo apresentado pela Gerência Financeira
que constam do mencionado Protocolo;
CLÁUSULA PRIMEIRA – Altera-se o valor mensal da locação para R$ 4.344,54
(quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), a partir de agosto/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – A despesa correrá à conta da seguinte dotação orçamentária:
36.001.10.302.0011.2031.3.3.90.36.15- Média e Alta Complexidade - MAC/ 0.1.02.0215 (10)
CLÁUSULA TERCEIRA – Ratificam-se as demais cláusulas do contrato original.
E, por assim estarem justos e aditados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na
presença de duas testemunhas.

Tubarão/SC, 20 de outubro de 2021.

Daisson José Trevisol
Fundação Municipal de Saúde

Nilton Francalacci Bittencourt
Locador

Testemunhas:

______________________________

__________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Tubarão/SC
CONTRATO Nº 60/2014 – PAG 1/1
Rua Felipe Schmidt, 108, CEP 88701-180
Tubarão/SC – Fone (48) 3621-9000
Site: www.tubarao.sc.gov.br
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 35/2021

Página 2374

Publicação Nº 3359950

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO

Extrato de Publicação
Inexigibilidade de licitação nº 35/2021
Processo Administrativo nº 108/2021
Data de Homologação : 20/10/2021
Dotação : 63 - Recursos

Valor Estimado : R$80.000,00

Valor Total : R$80.000,00
Fornecedor : SC RACING LTDA
CNPJ : 10.234.013/0001-89
Objeto : contratação de empresa para realização do evento Transcatarina no município de Tubarão. Público Alvo
Competidores, organizadores, trade local, empreendimentos locais e população em geral. Realização do evento
Transcatarina em Tubarão no dia 30/10/2021, Conforme Memorando 25.104/2021
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Publicação Nº 3359952
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Data da Assinatura : 20/10/2021

Valor : R$117.602,00

Despesa : Sem despesa cadastrada

Objeto : Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte
rodoviário de pacientes, atletas e materiais para eventos, usuários dos serviços sociais, bem como outras demandas dos
órgãos do Município e suas Fundações utilizando-se para tanto de ônibus, micro-ônibus e vans.

Contratada : ODILON ARAUJO JUNIOR TRANSPORTES EIRELI - 01.891.979/0001-06

Contratante : FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO - 13.660.767/0001-99

Vigência : 20/10/2021 até 18/04/2022

Contrato Nº 16/2021 - Processo Nº 99/2020 - Pregão presencial - Homologação 29/10/2020

EXTRATO DO CONTRATO

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO

ESTADO DE SANTA CATARINA

21/10/2021 (Quinta-feira)
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EXTRATO DO CONTRATO CONTRATO Nº 16/2021
Publicação Nº 3359938
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Data da Assinatura : 20/10/2021

Valor : R$18.090,00

Despesa : Sem despesa cadastrada

Objeto : Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte
rodoviário de pacientes, atletas e materiais para eventos, usuários dos serviços sociais, bem como outras demandas dos
órgãos do Município e suas Fundações utilizando-se para tanto de ônibus, micro-ônibus e vans.

Contratada : TUBATUR TRANSPORTES ESCOLAR EIRELI - 07.639.193/0001-74

Contratante : FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO - 13.660.767/0001-99

Vigência : 20/10/2021 até 18/04/2022

Contrato Nº 17/2021 - Processo Nº 99/2020 - Pregão presencial - Homologação 29/10/2020

EXTRATO DO CONTRATO

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO

ESTADO DE SANTA CATARINA
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EXTRATO DO CONTRATO CONTRATO Nº 17/2021
Publicação Nº 3359943
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Data da Assinatura : 20/10/2021

Valor : R$700.875,00

Despesa : Sem despesa cadastrada

Objeto : Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de vigilância
patrimonial com fornecimento de materiais e equipamentos em comodato necessários para os diversos estabelecimentos e
veículos da Administração Pública Municipal de Tubarão/SC, Secretarias, Fundos, Fundações, Autarquias Municipais e
Entidades Conveniadas.

Contratada : KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA - 04.629.488/0001-71

Contratante : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUBARÃO - 13.667.230/0001-50

Vigência : 01/11/2021 até 01/11/2022

Contrato Nº 32/2021 - Processo Nº 93/2020 - Pregão presencial - Homologação 06/11/2020

EXTRATO DO CONTRATO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUBARÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA
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Publicação Nº 3359946
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Data da Assinatura : 20/10/2021

Valor : R$125.000,00

Despesa : 34.001.04.121.0004.2010.4.4.90.00.00 / 01000200 - Recursos Próprios

Objeto : Aquisição de brinquedo em formato avião e playground, para atender às necessidades da Secretaria Municipal
Urbanismo.

Contratada : F.J. PLAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RECREACAO EIRELI - 34.714.058/0001-19

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO - 82.928.656/0001-33

Vigência : 20/10/2021 até 31/12/2021

Contrato Nº 56/2021 - Processo Nº 99/2021 - Pregão presencial - Homologação 20/10/2021

EXTRATO DO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA
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EXTRATO DO CONTRATO CONTRATO Nº 56/2021
Publicação Nº 3359949
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NONO TERMO ADITIVO CONTRATUAL CONTRATO Nº 87/2019 – CONCORRÊNCIA Nº 1/2019

Publicação Nº 3359955

NONO TERMO ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 87/2019 – CONCORRÊNCIA Nº 1/2019
O MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob
nº 82.928.656/0001-33, com sede na cidade de Tubarão, Estado de Santa Catarina, na Rua Felipe Schmidt,
nº 108, bairro Centro, neste ato representado pelo Prefeito em exercício, Sr. Nilton de Campos, , doravante
denominado simplesmente “CONTRATANTE”; e TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,
com sede na cidade de São Paulo, Estado de SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00.472.805/0001-38, neste
ato representada pelos representantes legais adiante assinado, doravante denominada simplesmente
“CONTRATADA”, pactuam entre si as cláusulas a seguir:
- Considerando a solicitação formalizada pela Contratada por meio de Protocolo Eletrônico nº 35.005/2021,
no qual foram anexados documentos a fim de sustentar a revisão sobre o contrato em epígrafe;
- Considerando o Parecer Jurídico, e, de acordo com o parecer apresentado pela Gerência Financeira que
consta do mencionado protocolo;
CLÁUSULA PRIMEIRA - Decide-se promover o Reajuste pleiteado pela Contratada no que
se refere à construção de uma ponte sobre o Rio Tubarão, na ligação entre a Rua Padre Nóbrega e Rua
Uruguai.
Sendo correspondente a 9ª Medição R$ 447.745,13 x 11,1539% (INPC/IBGE 09/19 a 06/21) =R$ 49.941,04
Sendo correspondente a 10ª Medição R$ 71.934,57 x 12,677% (INPC/IBGE 09/19 a 07/20) =R$ 9.119,15
CLÁUSULA SEGUNDA – O valor total do presente Reajuste é de R$ 59.060,19 (cinquenta e
nove mil, sessenta reais e dezenove centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA – Ratificam-se as demais cláusulas do contrato original.
E, por assim estarem justos e aditados, firmam o presente em 02 (duas) vias de iguais teor e
forma, na presença de duas testemunhas.
Tubarão/SC, 20 de outubro de 2021.

________________________
MUNICÍPIO DE TUBARÃO
Sr. Nilton de Campos
Prefeito em Exercicio

_________________________________________
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Sr. Everton Andreetta

_________________________________________
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Sr. Rodrigo Andreetta
TESTEMUNHAS:

1ª _________________________
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OFICIO DE JUSTIFICATIVA IL 35/2021

Publicação Nº 3359956

ESTADO DE SANTA CATARINA

INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO
Rua Felipe Schmidt, 108 - Centro - Tubarão - SC
CEP: 88701-180 CNPJ: 82.928.656/0001-33 Telefone: (48) 3621-9000

Processo:
Data Processo:

108/2021
20/10/2021

Fornecedor: SC RACING LTDA
CPF/CNPJ:
Endereço:
Cidade:

10.234.013/0001-89
RUBENS PACHECO
Blumenau

OBJETO DE COMPRA:

Inscrição Estadual:

contratação de empresa para realização do evento Transcatarina no município de Tubarão. Público Alvo
Competidores, organizadores, trade local, empreendimentos locais e população em geral. Realização do
evento Transcatarina em Tubarão no dia 30/10/2021, Conforme Memorando 25.104/2021

ITENS
Item

Quantidade

1
1,000
Valor da despesa:

Unid

UNI
R$80.000,00

Especificação

contratação de empresa para realização do evento Transcatarina no município de Tubarão. Público Alvo

Pagamento: conforme contrato

FUNDAMENTO LEGAL:
Artigo 25 da Lei 8666/1993 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição.
I - para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por
produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo
a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do
comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou serviço, pelo Sindicato, Federação
ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;

JUSTIFICATIVA:
Conforme anexado nos autos.

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:
Conforme anexado nos autos.

DESPACHO FINAL:
De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos
do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por
Inexibilidade de Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
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10.234.013/0001-89
RUBENS PACHECO
Blumenau

Tubarão, 20 de Outubro de 2021

OBJETO DE COMPRA:

CPF/CNPJ:
Endereço:
Cidade:

Fornecedor: SC RACING LTDA

NILTON DE CAMPOS

Rua Felipe Schmidt, 108 - Centro - Tubarão - SC
CEP: 88701-180 CNPJ: 82.928.656/0001-33 Telefone: (48) 3621-9000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA

Inscrição Estadual:

Processo:
Data Processo:

108/2021
20/10/2021

INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PE 18/2021

Publicação Nº 3359953

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Tubarão
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE
Pregão Eletrônico - 18/2021

Resultado da Homologação
Lote:

0001

Descrição:

LOTE 1

Valor Referência

9.676,00

Valor Total:

7.250,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 16:02:03 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI

Lote:

0002

Descrição:

LOTE 2

Valor Referência

7.097,15

Valor Total:

7.000,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 16:02:09 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI

Lote:

0009

Descrição:

LOTE 9

Valor Referência

371,60

Valor Total:

371,60

Situação:

Homologado em 20/10/2021 16:02:22 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

SALVI, LOPES CIA. LTDA

Lote:

0016

Descrição:

LOTE 16

Valor Referência

920,00

Valor Total:

920,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 16:02:36 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

Altermed Material Medico Hospitalar Ltda

Lote:

0023

Descrição:

LOTE 23

Valor Referência

1.278,20

Valor Total:

1.278,20

Situação:

Homologado em 20/10/2021 16:02:59 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

SALVI, LOPES CIA. LTDA

Lote:

0024

Descrição:

LOTE 24

Valor Referência

1.513,20

Valor Total:

1.513,20

Situação:

Homologado em 20/10/2021 16:03:03 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

SALVI, LOPES CIA. LTDA

Lote:

0025

Descrição:

LOTE 25

Valor Referência

1.113,20

Valor Total:

1.113,20

Situação:

Homologado em 20/10/2021 16:03:08 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

SALVI, LOPES CIA. LTDA

Lote:

0029

Descrição:

LOTE 29

Valor Referência

3.955,00

Valor Total:

3.955,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 16:03:18 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

Altermed Material Medico Hospitalar Ltda

Lote:

0034

Descrição:

LOTE 34

Valor Referência

39.600,00

Valor Total:

32.400,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 16:03:28 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA

Lote:

0035

Descrição:

LOTE 35

Valor Referência

102.000,00

Valor Total:

87.750,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 16:03:32 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Página 1 de 4
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Nome da Empresa:

NOELI VIEIRA DIST. DE SOROS E EQUIP. MÉD. EIRELI

Lote:

0036

Descrição:

LOTE 36

Valor Referência

2.115,00

Valor Total:

2.045,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 16:03:36 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

NOELI VIEIRA DIST. DE SOROS E EQUIP. MÉD. EIRELI

Lote:

0037

Descrição:

LOTE 37

Valor Referência

965,00

Valor Total:

965,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 16:03:41 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

Altermed Material Medico Hospitalar Ltda

Lote:

0038

Descrição:

LOTE 38

Valor Referência

13.194,00

Valor Total:

11.016,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 16:03:46 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

Altermed Material Medico Hospitalar Ltda

Lote:

0039

Descrição:

LOTE 39

Valor Referência

31.650,00

Valor Total:

7.500,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 16:03:49 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

Lote:

0040

Descrição:

LOTE 40

Valor Referência

33.145,00

Valor Total:

31.515,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 16:03:54 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

Cirúrgica Biomédica Ltda

Lote:

0042

Descrição:

LOTE 42

Valor Referência

313,50

Valor Total:

166,35

Situação:

Homologado em 20/10/2021 16:04:03 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

Altermed Material Medico Hospitalar Ltda

Lote:

0043

Descrição:

LOTE 43

Valor Referência

172,20

Valor Total:

165,75

Situação:

Homologado em 20/10/2021 16:04:08 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

Altermed Material Medico Hospitalar Ltda

Lote:

0044

Descrição:

LOTE 44

Valor Referência

228.800,00

Valor Total:

42.400,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 16:04:12 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

Altermed Material Medico Hospitalar Ltda

Lote:

0045

Descrição:

LOTE 45

Valor Referência

1.073,00

Valor Total:

1.011,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 16:04:16 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

Altermed Material Medico Hospitalar Ltda

Lote:

0046

Descrição:

LOTE 46

Valor Referência

924,50

Valor Total:

924,50

Situação:

Homologado em 20/10/2021 16:04:20 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalar Ltda

Lote:

0047

Descrição:

LOTE 47

Valor Referência

67.500,00

Valor Total:

48.000,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 16:04:25 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA

Lote:

0048

Descrição:

LOTE 48
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Valor Referência

20.000,00

Valor Total:

17.500,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 16:04:30 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA

Lote:

0049

Descrição:

LOTE 49

Valor Referência

39.000,00

Valor Total:

19.200,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 16:04:34 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

Trade Medical Comercio de Materiais Hospitalares Ltda.

Lote:

0053

Descrição:

LOTE 53

Valor Referência

4.156,00

Valor Total:

3.500,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 16:04:45 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

Produvale Produtos Hospitalares Ltda

Lote:

0057

Descrição:

LOTE 57

Valor Referência

8.880,00

Valor Total:

8.800,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 16:04:54 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Lote:

0058

Descrição:

LOTE 58

Valor Referência

23.615,00

Valor Total:

23.615,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 16:05:00 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Lote:

0059

Descrição:

LOTE 59

Valor Referência

114.000,00

Valor Total:

60.000,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 16:05:06 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA

Lote:

0060

Descrição:

LOTE 60

Valor Referência

11.800,00

Valor Total:

4.400,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 16:05:13 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA

Lote:

0061

Descrição:

LOTE 61

Valor Referência

47.850,00

Valor Total:

38.850,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 16:05:26 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Lote:

0062

Descrição:

LOTE 62

Valor Referência

39.500,00

Valor Total:

34.400,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 16:05:34 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Lote:

0063

Descrição:

LOTE 63

Valor Referência

1.950,00

Valor Total:

1.950,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 16:05:38 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA

Lote:

0064

Descrição:

LOTE 64

Valor Referência

13.300,00

Valor Total:

9.800,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 16:05:41 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

Produvale Produtos Hospitalares Ltda
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DAISSON JOSE TREVISOL
Autoridade Competente
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PE 19/2021 FMS

Publicação Nº 3359954

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Tubarão
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE
Pregão Eletrônico - 19/2021

Resultado da Homologação
Item:

0001

Descrição:

ADESIVO 4X5CM - MEDINDO APROXIMADAMENTE 4X5 CM, MEIO CORTE RETO, COR 4X0, 55GR NO MÍNIMO, PAPEL EM
ADESIVO BRILHO.

Quantidade:

6.000

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

0,48

Valor Final:

0,14

Valor Total:

840,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 13:27:59 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

SERVIGRAF

Modelo:

propria

Item:

0002

Descrição:

ADESIVO 15X20CM - COM IMPRESSÃO DIGITAL, COR: 4X0, EM ADESIVO PLÁSTICO, 0,10MM DE ESPESSURA.

Quantidade:

500

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

4,78

Valor Final:

3,39

Valor Total:

1.695,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 13:27:59 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

SERVIGRAF

Modelo:

propria

Item:

0003

Descrição:

ADESIVO 15X40CM - COM IMPRESSÃO DIGITAL, COR: 4X0, EM ADESIVO PLÁSTICO, 0,08MM DE ESPESSURA.

Quantidade:

1.000

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

4,70

Valor Final:

4,30

Valor Total:

4.300,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 13:27:59 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

IMPRESSOS GRAFICOS DO SUL LTDA

Modelo:

ADESIVO 15X40CM

Item:

0004

Descrição:

BANNER 150X100CM / COR: 4X0, LONA BRILHO, GRAMATURA ENTRE 440 E 480, BASTÃO DE MADEIRA COM PONTEIRAS EM
PLÁSTICO E CORDA DE SUSTENTAÇÃO.

Quantidade:

10

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

178,18

Valor Final:

80,00

Valor Total:

800,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 13:27:59 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

IMPRESSOS GRAFICOS DO SUL LTDA

Modelo:

BANNER 150X100CM

Item:

0005

Descrição:

BANNER 80X120CM - COR: 4X0, LONA BRILHO, GRAMATURA ENTRE 440 E 480, BASTÃO DE MADEIRA COM PONTEIRAS EM
PLÁSTICO E CORDA DE SUSTENTAÇÃO.

Quantidade:

10

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

151,56

Valor Final:

60,00

Valor Total:

600,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 13:27:59 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

IMPRESSOS GRAFICOS DO SUL LTDA

Modelo:

BANNER 80X120CM

Item:

0006

Descrição:

FAIXA 70X300CM - COR: 4X0, LONA BRILHO, 180GR, BASTÃO NAS LATERAIS, CORDÕES EM TODAS AS PONTAS PARA
SUSTENTAÇÃO E 04 ILHÓS (01 EM CADA PONTA)

Quantidade:

5

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

129,75

Valor Final:

124,00

Valor Total:

620,00
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Homologado em 20/10/2021 13:27:59 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

IMPRESSOS GRAFICOS DO SUL LTDA

Modelo:

FAIXA 70X300CM

Item:

0007

Descrição:

FOLDER 20X21CM - 1 DOBRA, MEDINDO ABERTO 20X21CM,COR 4X4, PAPEL COUCHE 115GR, FRENTE E VERSO.

Quantidade:

10.000

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

0,37

Valor Final:

0,21

Valor Total:

2.100,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 13:27:59 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

IMPRESSOS GRAFICOS DO SUL LTDA

Modelo:

FOLDER 20X21CM

Item:

0008

Descrição:

BLOCO 12X10CM - 50X1, COR 1X0, EM OFF-SET 90GR.

Quantidade:

2.000

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

3,31

Valor Final:

0,95

Valor Total:

1.900,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 13:27:59 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

GRÁFICA GRGRAF EIRELI

Modelo:

PROPRIA

Item:

0009

Descrição:

BLOCO 15X21CM MODELO 1- 100X1, COR: 1X0, EM OFF-SET 63GR.

Quantidade:

1.000

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

3,00

Valor Final:

1,89

Valor Total:

1.890,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 13:27:59 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

GRÁFICA GRGRAF EIRELI

Modelo:

PROPRIA

Item:

0010

Descrição:

BLOCO 15X21CM MODELO 2- 100X1, COR: 1X0, EM OFF-SET 63GR.

Quantidade:

500

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

6,41

Valor Final:

1,89

Valor Total:

945,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 13:27:59 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

GRÁFICA GRGRAF EIRELI

Modelo:

PROPRIA

Item:

0011

Descrição:

BLOCO 15X21CM FRENTE/VERSO / 100X1, COR: 1X0, EM OFF SET 120G, FRENTE E VERSO

Quantidade:

500

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

13,01

Valor Final:

3,97

Valor Total:

1.985,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 13:27:59 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

GRÁFICA GRGRAF EIRELI

Modelo:

PROPRIA

Item:

0012

Descrição:

BLOCO 15X21CM 2 VIAS - 50X2 , 1ª VIA COR 1X0, BRANCO, 2ª VIA COR: 1X0 AUTOCOPIATIVO AMARELO, AMBAS EM OFF-SET
54GR.

Quantidade:

180

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

5,01

Valor Final:

4,79

Valor Total:

862,20

Situação:

Homologado em 20/10/2021 13:27:59 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

GRÁFICA GRGRAF EIRELI

Modelo:

PROPRIA

Item:

0013

Descrição:

BLOCO 21X29,7CM - 100X1, COR 1X0 , EM OFF-SET 75GR.

Quantidade:

2.000

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

8,94

Valor Final:

3,91

Valor Total:

7.820,00
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Homologado em 20/10/2021 13:27:59 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

GRÁFICA GRGRAF EIRELI

Modelo:

PROPRIA

Item:

0014

Descrição:

BLOCO 21X29,7CM 2 VIAS : 50X2, 1ª VIA COR 1X0 FOLHA BRANCA, 2ª VIA AUTOCOPIATIVA COR 1X0 FOLHA AMARELA,
AMBAS AS VIAS EM OFF-SET 54G .

Quantidade:

300

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

8,54

Valor Final:

7,60

Valor Total:

2.280,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 13:27:59 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

Norte Industria Grafica Ltda

Modelo:

bloco

Item:

0015

Descrição:

BLOCO 21X29,7CM FRENTE E VERSO - 100X1, COR 1X1 , EM OFF-SET 75GR, FRENTE E VERSO.

Quantidade:

310

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

15,67

Valor Final:

5,38

Valor Total:

1.667,80

Situação:

Homologado em 20/10/2021 13:27:59 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

GRÁFICA GRGRAF EIRELI

Modelo:

PROPRIA

Item:

0016

Descrição:

BLOCO 21X30CM TRÊS VIAS - 50X3 , 1ª VIA BRANCA COR 1X0 AUTOCOPIATIVO, 2ª VIA AZUL COR 1X0 AUTOCOPIATIVO, 3ª
VIA AMARELA, COR 1X0. TINTA SIMPLES, EM OFF-SET 50GR.

Quantidade:

300

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

40,87

Valor Final:

14,50

Valor Total:

4.350,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 13:27:59 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

GRÁFICA GRGRAF EIRELI

Modelo:

PROPRIA

Item:

0017

Descrição:

BLOCO 40X60CM - 100X1, COR: 1X1, EM OFF-SET 90GR, FRENTE E VERSO

Quantidade:

500

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

13,00

Valor Final:

10,99

Valor Total:

5.495,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 13:27:59 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA

Modelo:

2021

Item:

0018

Descrição:

BLOCO 7X20,5CM - 100X1, COR 2X0, EM OFF-SET 63GR, EM FOLHA AZUL, CADA FOLHA DEVE CONTER ESCRITA EM PRETO
E NUMERAÇÃO SEQUENCIAL EM VERMELHO.

Quantidade:

3.000

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

11,57

Valor Final:

1,30

Valor Total:

3.900,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 13:27:59 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

Norte Industria Grafica Ltda

Modelo:

bloco

Item:

0019

Descrição:

BLOCO 7X7CM - 100X1, COR:1X0, EM OFF-SET 75GR.

Quantidade:

50

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

82,00

Valor Final:

6,49

Valor Total:

324,50

Situação:

Homologado em 20/10/2021 13:27:59 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

GRÁFICA GRGRAF EIRELI

Modelo:

PROPRIA

Item:

0020

Descrição:

BLOCO 8X11CM - 100X1, COR: 1X1, EM OFF-SET 120G, FRENTE E VERSO

Quantidade:

50

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

82,00

Valor Final:

6,49
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Valor Total:

324,50

Situação:

Homologado em 20/10/2021 13:27:59 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

GRÁFICA GRGRAF EIRELI

Modelo:

PROPRIA

Item:

0021

Descrição:

IMPRESSO 6X10CM - COR: 1X1, EM OFF-SET 120G, FRENTE E VERSO

Quantidade:

1.000

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

2,64

Valor Final:

0,18

Valor Total:

180,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 13:27:59 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

GRÁFICA GRGRAF EIRELI

Modelo:

PROPRIA

Item:

0022

Descrição:

CARTÃO 8X9CM- COR: 1X1, EM OFF-SET 180GR, FRENTE E VERSO

Quantidade:

7.050

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

1,05
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Valor Final:

0,06

Valor Total:

423,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 13:27:59 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

GRÁFICA GRGRAF EIRELI

Modelo:

PROPRIA

Item:

0023

Descrição:

CARTÃO 9X5CM MODELO 1 / COR: 4X1, EM PAPEL SUPREMO 300G. LAMINAÇÃO FOSCA 1X0 SOMENTE NA FRENTE. CORTE
RETO. FRENTE E VERSO

Quantidade:

50.050

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

0,27

Valor Final:

0,05

Valor Total:

2.502,50

Situação:

Homologado em 20/10/2021 13:27:59 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA

Modelo:

2021

Item:

0024

Descrição:

CARTÃO 9X5CM MODELO 2/ COR: 4X1, EM PAPEL SUPREMO 300G. LAMINAÇÃO FOSCA 1X0 SOMENTE NA FRENTE. CORTE
RETO. FRENTE E VERSO.

Quantidade:

50.050

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

0,30

Valor Final:

0,08

Valor Total:

4.004,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 13:27:59 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

IMPRESSOS GRAFICOS DO SUL LTDA

Modelo:

CARTÃO 9X5CM MODELO 2

Item:

0025

Descrição:

IMPRESSO 21X29,7CM - COR: 4X0, EM COUCHE BRILHOSO 300GR

Quantidade:

5.050

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

0,27

Valor Final:

0,26

Valor Total:

1.313,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 13:27:59 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

A VIEIRA SERVIÇOS

Modelo:

Impresso padronizado

Item:

0026

Descrição:

IMPRESSO 60X30CM - MEDINDO APROXIMADAMENTE 60X30 CM, COR 4X0, 115GR A 120GR, EM PAPEL OFF-SET.

Quantidade:

5.100

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

10,30

Valor Final:

1,50

Valor Total:

7.650,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 13:27:59 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA

Modelo:

2021

Item:

0027

Descrição:

IMPRESSO 7,5X9,5CM 2 DOBRAS- COR: 1X1, MEDINDO ABERTO 28X7,5CM. OFF-SET 180GR, FRENTE E VERSO

Quantidade:

10.050

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

0,55
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Valor Final:

0,35

Valor Total:

3.517,50

Situação:

Homologado em 20/10/2021 13:27:59 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

IMPRESSOS GRAFICOS DO SUL LTDA

Modelo:

IMPRESSO 7,5X9,5CM 2 DOBRAS

Item:

0028

Descrição:

PASTA 32,5X46CM 1 DOBRA MODELO 1- TIPO PRONTUÁRIO, MEDINDO ABERTO 46X32,5CM, COR: 1X1, EM OFF-SET 250GR,
FRENTE E VERSO.

Quantidade:

700

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

12,03

Valor Final:

0,79

Valor Total:

553,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 13:27:59 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

GRÁFICA GRGRAF EIRELI

Modelo:

PROPRIA

Item:

0029

Descrição:

PASTA 32,5X46CM 1 DOBRA MODELO 2 - TIPO PRONTUÁRIO, MEDINDO ABERTO 46X32,5CM, COR: 1X1, EM OFF-SET 250GR,
FRENTE E VERSO.

Quantidade:

2.000

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

6,78

Valor Final:

0,69

Valor Total:

1.380,00

Situação:

Homologado em 20/10/2021 13:27:59 Por: DAISSON JOSE TREVISOL

Nome da Empresa:

GRÁFICA GRGRAF EIRELI

Modelo:

PROPRIA

DAISSON JOSE TREVISOL
Autoridade Competente
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Tunápolis
Prefeitura
EDITAL DE LICITAÇÃO 208/2021 - PREGÃO PRESENCIAL N° 112/2021

Publicação Nº 3359399

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7ADC38E338570D3D361CD5421AFF2FE916DCA310

EDITAL DE LICITAÇÃO 208/2021 - PREGÃO PRESENCIAL N° 112/2021

O MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS – S.C., comunica aos interessados que está promovendo o Processo Licitatório na Modalidade de Pregão
presencial, do tipo Menor Preço por ITEM, conforme dispõe o Decreto Municipal nº 1.247, de 28 de outubro de 2009, e Decreto Municipal
nº 2131 de 21 de julho de 2020, Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar 123/2006, Lei Complementar Nº 147,
de 07 de Agosto de 2014, com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, vigente e
pertinente a matéria.
Objeto: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO VAN, 0KM PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ANO E
MODELO NO MÍNIMO 2021, COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS VOLUNTÁRIAS – PORTARIA SEF 384/2021 – PROCESSO
SCC 17293/2021– SED – GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, E PRÓPRIOS, CONFORME QUANTITATIVOS PRAZOS E CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NESTE ATO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS. Código registro TCE: 7ADC38E338570D3D361CD5421AFF2FE916DCA310.
Entrega dos envelopes da habilitação e Proposta até as 14h do dia 04 de novembro de 2021
Informações do Edital, no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo telefone (0xx49) 3632-1122.
Formalização de consultas/encaminhamentos: E-mail: compras@tunapolis.sc.gov.br. Telefone: (49) 36321122.
Tunápolis, SC.,20/10/2021
MARINO JOSÉ FREY
Prefeito Municipal

LEI Nº 1486/2021

Publicação Nº 3360069

LEI N° 1486, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021.
Ratifica a 2ª alteração do Protocolo de Intenções do Consórcio Intermunicipal e Interestadual de Municípios – Santa Catarina, Paraná e Rio
Grande do Sul – de Segurança Alimentar, Atenção a Sanidade Agropecuária e Desenvolvimento Local - CONSAD e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Tunápolis, Estado de Santa Catarina, FAZ SABER a todos os habitantes do Município que a Câmara de Vereadores
aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. Nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, e do artigo 29 do Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de
2007, ficam ratificadas, em todos os seus termos, as alterações realizadas no Protocolo de Intenções, do Consórcio Público denominado de
CONSÓRCIO INTERMUNICIPALEINTERESTADUAL DE MUNICÍPIOS – SANTA CATARINA PARANÁ E RIO GRANDE DO SUL – DE SEGURANÇA
ALIMENTAR, ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL – CONSAD, firmado entre este Município e o Consórcio,
mediante autorização da mediante autorização da Lei Municipal nº 989/2010, de 10 de junho de 2010.
Art. 2º. O texto consolidado da Segunda Alteração do Protocolo de Intenções, está publicado nas páginas n° 2240/2271 da Edição nº 3616
do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC (Edição de 09 de Setembro de 2021, disponível em: https://edicao.dom.sc.gov.
br/2021/09/1631206875_edicao_3616_assinada.pdf) e nas páginas n° 788/789 da Edição Extra n° 3618 (Edição Extra n° 3618 de 11de
setembro de 2021, disponível em:
https://edicao.dom.sc.gov.br/2021/09/1631373409_edicao_EXTRA_3618_assinada.pdf) .
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Tunápolis, aos 21 de outubro de 2021.
Marino José Frey
Prefeito Municipal
Esta Lei foi publicada
em data supra.
Cleverson Inácio Kerkhoff
Técnico de controladoria Interna
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Publicação Nº 3360071

LEI N° 1487, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021.
Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a desafetar parte do imóvel próprio municipal que especifica e contém outras providências.
O Prefeito do Município de Tunápolis, Estado de Santa Catarina, FAZ SABER a todos os habitantes do Município que a Câmara de Vereadores
aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desafetar da área destinada para a Secretaria de Transportes, Obras e Urbanismo,
bem como para a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, o imóvel próprio como “PARTE A DA CHACARA URBANA N° 48, da Linha
Tunas, situada na cidade de Tunápolis, nesta comarca de Itapiranga, com a área de 2.182,00 m² (dois mil, cento e oitenta e dois metros
quadrados), sem benfeitorias, confrontando: com azimute de 84º51’30”, segue ao NORTE, por onde em 58,45 metros, confronta com Parte
da Chácara Urbana nº 48, proveniente da matrícula 15575, de propriedade do Município de Tunápolis; com azimute de 178º05’23”, segue
ao LESTE, por onde em 30,00 metros, confronta com Parte da Chácara Urbana nº 48, proveniente da matrícula 15.575, de propriedade do
Município de Tunápolis; com azimute de 264º48’32”, segue ao SUL, por onde em 81,65 metros, confronta com Parte das Chácaras nº 07, 08
e 11, da matrícula 17687, de propriedade de Irene Flach e outros; segue ao NOROESTE, onde em 35,80 metros, em toda a sua extensão,
por,linha reta pelo eixo central de uma Estrada Municipal, que separa o imóvel das confrontações com Parte do Lote Rural nº 56 e Parte do
Lote Rural nº 57, da matrícula 16699, de propriedade de Nilvo Aloísio Orth, e ainda com Parte do Lote Rural nº 56, da matrícula 16698, de
propriedade de Top Service, Industria, Comércio e Assistência Técnica Eureli; segue para o NORTE, confrontação já descrita acima.
Art. 2º Concomitantemente à desafetação do imóvel descrito no art. 1º da presente Lei, continua afetada ainda para a Secretaria de Transportes, Obras e Urbnanismo e para a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes a área de 8.593,00 m² (oito mil, quinhentos e noventa e
três metros quadrados), denominada de PARTE DA CHÁCARA URBANA Nº 48, sem benfeitorias, confrontando: com azimute de 109º13’05”,
segue ao NORDESTE, por onde em 32,97 metros, confronta com Parte da Chácara Urbana nº 48, da matrícula 15574, de propriedade do
Município de Tunápolis; com azimute de 75º35’29”, segue ao NOROESTE, por onde em 110,00 metros, confronta com Parte da Chácara
Urbana nº 48, da matrícula 15574, de propriedade do Município de Tunápolis; com azimute de 341º58’11”, segue ao SUDOESTE, por onde
em 39,49 metros, confronta com Parte da Chácara Urbana nº 48, da matrícula 15574, de propriedade do Município de Tunápolis; com
azimute de 87º15’28”, segue ao NORTE, por onde em 73,98 metros, confronta com as Chácaras nº 9, 10 44, 43 e com Parte das Chácaras
42 e 41, da matrícula 14233, de propriedade de Inácio Thomas e outros; com azimute de 214º22’09”, segue ao SUDESTE, por onde em
122,15 metros, confronta com `Parte da Chácara Urbana nº 48 e Parte da Chácara nº 42, da matrícula 12920, de propriedade de Elvira
Brod e outros; com azimute de 264º48’32”, segue ao SUL, por onde em 91,50 metros, confronta com a Chácara nº 49, da matrícula 1309,
de propriedade de Elvira Brod e outros, e ainda com Parte das Chácaras nº 07, 08 e 11, da matrícula 17687, de propriedade de Irene Flach e outros; com azimute de 358º05’23”, segue ao OESTE, por onde em 30,00 metros, confronta com Parte A da Chácara Urbana nº 48,
proveniente da matrícula 15575, de propriedade do Município de Tunápolis; com azimute de 264º51’30”, segue ao SUL, por onde em 58,45
metros, confronta com Parte A da Chácara Urbana nº 48, proveniente da matrícula 15575, de propriedade do Município de Tunápolis;segue
ao NOROESTE, onde em 30,40 metros, em toda a sua extensão, por ,linha reta pelo eixo central de uma Estrada Municipal, que separa o
imóvel da confrontação com Parte do Lote Rural nº 56, da matrícula 16698, de propriedade de Top Service, Industria, Comércio e Assistência
Técnica Eureli; segue para o NORTE, confrontação já descrita acima.
Art. 3º Continua também afetada como Área Industrial a área denominada como PARTE DA CHACARA N° 48, da Linha Tunas, município de
Tunapolis, Comarca de Itapiranga/SC, com área de 6.225 m², (seis mil duzentos e vinte e cinco metros quadrados), sem benfeitorias, que
passa a se confrontar: ao NORTE, medindo 99,17 metros, com terras das chácaras n° 42 e 41, chácaras n° 09 e 10, chácara n° 44 e chácara
n° 43, matricula 8959, de propriedade de Inácio Thomas e outros; num ângulo de 106°, segue para o LESTE, onde em 39,49 metros, faz
divisa com outra parte da mesma chácara n° 48, de propriedade do Município de Tunápolis; num ângulo de 86°, segue ao SUL, em 110,00
metros, faz divisa co com outra parte da chácara n° 48, de propriedade do Município de Tunápolis; num ângulo de 146°, segue para o
SUDOESTE, medindo 32,97 metros, com outra parte da chácara n° 48, de propriedade do Município de Tunápolis; segue para o OESTE, por
onde em linha retilínea de marco a marco na distância de 58,21 metros, confronta com o eixo central da Estrada Municipal, que separa o
imóvel da matricula 230, composto pela parte do lote rural n° 56 e por parte do lote rural n° 57,de propriedade de Nilvo Aloisio Orth; segue
para a inclinação NORTE, já descrita anteriormente, registrada sob a matrícula 15.574 do registro de Imóveis de Itapiranga.
Art. 4º Revoga as seguintes Leis:
I - Lei 1296, de 29 de março de 2017.
II - Lei 1482, de 20 de setembro de 2021.
Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Tunápolis, aos 21 de outubro de 2021.
Marino José Frey
Prefeito Municipal
Esta Lei foi publicada
em data supra.
Cleverson Inácio Kerkhoff
Técnico de controladoria Interna
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PROCESSO DE COMPRA N°.: 209/2021 PREGÃO PRESENCIAL N°: 113/2021 DATA EMISSÃO: 20/10/2021

Publicação Nº 3359389

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS
RUA JOÃO CASTILHO Nº 111
89.898.000 – TUNÁPOLIS – SC

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 684E6348034FDB01394A35021853EDCC892A82AF

MUNICIPIO DE TUNÁPOLIS/Departamento de Compras
PROCESSO DE COMPRA N°.: 209/2021
PREGÃO PRESENCIAL N°: 113/2021
Data Emissão: 20/10/2021
Forma de Julgamento: Menor Preço Unitário por item
- O MUNICIPIO DE TUNAPOLIS – SC, ESTADO DE SANTA CATARINA, através de sua PREGOEIRA e Equipe de Apoio, comunica aos interessados que está promovendo o Processo Licitatório na Modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, conforme dispõe a Lei
Federal nº 10.520 de 17/07/2002; Lei Complementar n° 123/2006, Lei n. 8.666/93 e legislação vigente e pertinente à matéria. Os envelopes
de nº 01 contendo as “propostas de preços” e de nº 02, contendo a “documentação de habilitação” serão recebidos pela Pregoeira, no
Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal, estabelecido na Rua João Castilho nº111 – Tunápolis - SC, CEP 89.898-000,
até as 15h30 do dia 04 de novembro de 2021 iniciando-se a Sessão Pública no mesmo horário do mesmo dia e local.
A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICRO-ÔNIBUS 0 KM, MODELO E ANO NO MÍNIMO 2021, PARA TRANSPORTE
ESCOLAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 29 PASSAGEIROS, INCLUÍDO MOTORISTA E AUXILIAR, COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS
ESPECIAIS VOLUNTÁRIAS – PORTARIA SEF 384/2021 – PROCESSO SCC 17827/2021 – SED – GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, conforme quantitativos prazos e condições estabelecidas neste ato convocatório e seus anexos. Código registro TCE: 684E6348034FDB01394A35021853EDCC892A82AF
Entrega dos envelopes da habilitação e Proposta até as 15h30 do dia 04 de novembro de 2021
Informações do Edital, no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo telefone (0xx49) 3632-1122.
Formalização de consultas/encaminhamentos: E-mail: compras@tunapolis.sc.gov.br. Telefone: (49) 36321122.
Tunápolis, SC.,20/10/2021
MARINO JOSÉ FREY
Prefeito Municipal
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188.2021 HOMOLOGAÇÃO

Publicação Nº 3358225

ESTADO DE SANTA CATARINA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS

Nr.: 33/2021

CNPJ:
78.486.198/0001-52
Telefone: (49) 3632-1122
Endereço: Rua João de Castilho, 111 - Centro
CEP:
89898-000 - Tunápolis

Processo Adm.:

188/2021

Data do Processo:

16/09/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:
01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:

188/2021
33/2021 - DL
Dispensa de licitação
16/09/2021
A presente dispensa de licitação tem por objeto o pagamento de despesa de
Acolhimento Institucional do idoso Roque Grings, RG 9.943.364, inscrito no CPF sob o
n. 384.315.809-68, acolhido na casa Lar Aconchego de Iporã do Oeste – SC, conforme
determinação judicial juntada em anexo.

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

Un.

Quantidade

Vl. Unitário

Total dos Itens

ELOIDE APARECIDA ODY
1 - Acolhimento Institucional do idoso Roque Grings, RG 9.943.36 Marca:

UN

1,000

1.980,0000

Total geral:

R$ 1.980,00

R$ 1.980,00

Tunápolis, 20 de Outubro de 2021
Marino Jose Frey
PREFEITO MUNICIPAL
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189.2021 HOMOLOGAÇÃO

Publicação Nº 3358214

ESTADO DE SANTA CATARINA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS

Nr.: 22/2021

CNPJ:
78.486.198/0001-52
Telefone: (49) 3632-1122
Endereço: Rua João de Castilho, 111 - Centro
CEP:
89898-000 - Tunápolis

Processo Adm.:

189/2021

Data do Processo:

17/09/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:
01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:

189/2021
22/2021 - IL
Inexigibilidade de licitação
17/09/2021
A presente inexigibilidade de licitação tem por objeto a aquisição de bucha superior e
inferior, encosto da bucha superior, kit de vedações, anel de retenção, plug de borracha,
válvula do gás acumulador, tampão, mão de obra especializada, para o conserto do
rompedor hidráulico MSB Saga 180, sendo a Prime Máquinas distribuidor exclusivo para
reposição de peças e equipamentos da marca MSB, conforme carta de exclusividade
anexa.

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

Un.

Quantidade

Vl. Unitário

Total dos Itens

PRIME INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
1 - Bucha inferior 31 - Bucha inferior 31 - Marca:

UN

1,000

3.175,0000

R$ 3.175,00

2 - Bucha superior 2997 - Bucha superior 2997 - Marca:

UN

1,000

2.620,0000

R$ 2.620,00

3 - Encosto bucha superior 2995 - Encosto bucha superior 2995 - Marca:

UN

1,000

1.390,0000

R$ 1.390,00

4 - Kit de vedações 29 - Kit de vedações 29 - Marca:

UN

1,000

2.280,0000

R$ 2.280,00

5 - Anel de retenção 1398 - Anel de retenção 1398 - Marca:

UN

1,000

2,0000

R$ 2,00

6 - Ttampão de borracha 1272 - Ttampão de borracha 1272 - Marca:

UN

1,000

40,0000

R$ 40,00

7 - Válvula do gás da cabeça 10051 - Válvula do gás da cabeça 10051 Marca:
8 - válvula de recarga do gás do acumulador 10053 - válvula de recarga
do gás do acumulador 10053 - Marca:

UNI

1,000

90,0000

R$ 90,00

UN

1,000

248,0000

R$ 248,00

9 - Tampão do gás 10052 - Tampão do gás 10052 - Marca:

UN

1,000

58,0000

R$ 58,00

10 - Tirante completo 743 - Tirante completo 743 - Marca:

UN

1,000

2.200,0000

R$ 2.200,00

11 - Calibração do Gás - Calibração do Gás - Marca:

UN

1,000

95,0000

R$ 95,00

12 - Mão de Obras Especializada - Mão de Obras Especializada - Marca:

UN

1,000

1.200,0000

R$ 1.200,00

Total geral:

R$ 13.398,00

Tunápolis, 20 de Outubro de 2021
Marino Jose Frey
PREFEITO MUNICIPAL
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191.2021 HOMOLOGAÇÃO

Publicação Nº 3358202

ESTADO DE SANTA CATARINA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS

Nr.: 24/2021

CNPJ:
78.486.198/0001-52
Telefone: (49) 3632-1122
Endereço: Rua João de Castilho, 111 - Centro
CEP:
89898-000 - Tunápolis

Processo Adm.:

191/2021

Data do Processo:

24/09/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:
01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:

191/2021
24/2021 - IL
Inexigibilidade de licitação
24/09/2021
A presente dispensa de licitação tem por objeto a Compra de jogo de patilha do freio
dianteiro e alça de segurança da F 400, placas QJV 4868.

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

Un.

Quantidade

Vl. Unitário

Total dos Itens

FOROESTE VEICULOS LTDA
1 - ALÇA DE SEGURANÇA - ALÇA DE SEGURANÇA - Marca:

UN

1,000

1.180,0000

R$ 1.180,00

2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA. - JOGO DE PASTILHA
DE FREIO DIANTEIRA. - Referência interna do Item: 1328 - Marca:

UN

1,000

210,6500

R$ 210,65

Total geral:

R$ 1.390,65

Tunápolis, 20 de Outubro de 2021
Marino Jose Frey
PREFEITO MUNICIPAL
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192.2021 HOMOLOGAÇÃO

Publicação Nº 3358206

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREGÃO PRESENCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS

Nr.: 102/2021

CNPJ:
78.486.198/0001-52
Telefone: (49) 3632-1122
Endereço: Rua João de Castilho, 111 - Centro
CEP:
89898-000 - Tunápolis

Processo Adm.:

192/2021

Data do Processo:

27/09/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 10.520/02, e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela
Comissão de Licitações, resolve:
01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:

192/2021
102/2021 - PR
Pregão presencial
15/10/2021
Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas, visando a aquisição de
MATERIAL GRÁFICO(CAPAS E NOTAS DE PRODUTOR RURAL, BLOCOS PARA
INSEMINAÇÃO TERMO DE SERVIÇO, CORTE DE FOLHAS A4) DESTINADO PARA A
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, conforme especificações e condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, os quais passam a fazer parte do presente
processo

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

Un.

Quantidade

Vl. Unitário

Total dos Itens

ALEX ANDERSON GOULART
1 - Capas para as Notas de produtor com impressão frente e verso,
tamanho 22x26 em papel triplex 250grs, com dobras. - Capas para as
Notas de produtor com impressão frente e verso, tamanho 22x26 em
papel triplex 250grs, com dobras. - Marca:

UNI

5.000,000

1,1500

R$ 5.750,00

UN

1.000,000

4,6200

R$ 4.620,00

UN

100,000

11,4500

R$ 1.145,00

UN

8.000,000

0,1900

R$ 1.520,00

UN

30.000,000

0,5900

R$ 17.700,00

Gráfica e Editora São Miguel Ltda - Me
5 - Blocos de inseminação 50x2 vias, carbonado, tamanho de 13x16,
papel sulfite 75gr, com fotolito, cor 1 x 0, picotado. - Blocos de
inseminação 50x2 vias, carbonado, tamanho de 13x16, papel sulfite 75gr,
com fotolito, cor 1 x 0, picotado. - Marca:

OLDIR ANTONIO NARCISO 42587760925
3 - Termo de serviços de máquina. Ordem de Serviço - tamanho 23x
18cm - extra copy - cor 1 x 0 - 50 x 3 vias, numeradas, sendo a 1° via
Branca - Município e a 2° via Amarela - Contribuinte de destacar (com
picote) e a 3º via Verde - fixa. - Termo de serviços de máquina. Ordem de
Serviço - tamanho 23x 18cm - extra copy - cor 1 x 0 - 50 x 3 vias,
numeradas, sendo a 1° via Branca - Município e a 2° via Amarela Contribuinte de destacar (com picote) e a 3º via Verde - fixa. - Marca:
4 - Corte de folhas A4, formato: 220 mm x 297 mm 180g/m². - Corte de
folhas A4, formato: 220 mm x 297 mm 180g/m². - Marca:

POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA
2 - Notas Fiscais de produtor rural, papel extra copy carbonadas em 4
vias.Tamanho 24x21.6 em formulário continuo, numeradas. - Notas
Fiscais de produtor rural, papel extra copy carbonadas em 4
vias.Tamanho 24x21.6 em formulário continuo, numeradas. - Marca:

Tunápolis, 20 de Outubro de 2021
Marino Jose Frey
PREFEITO MUNICIPAL

ASSINADO DIGITALMENTE
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PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 102/2021
Processo Adm.:
Data do Processo:

Total geral:

192/2021
27/09/2021

R$ 30.735,00

Tunápolis, 20 de Outubro de 2021
Marino Jose Frey
PREFEITO MUNICIPAL

ASSINADO DIGITALMENTE
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193.2021 HOMOLOGAÇÃO

Publicação Nº 3358208

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREGÃO PRESENCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS

Nr.: 103/2021

CNPJ:
78.486.198/0001-52
Telefone: (49) 3632-1122
Endereço: Rua João de Castilho, 111 - Centro
CEP:
89898-000 - Tunápolis

Processo Adm.:

193/2021

Data do Processo:

27/09/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 10.520/02, e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela
Comissão de Licitações, resolve:
01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:

193/2021
103/2021 - PR
Pregão presencial
15/10/2021
Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas, o REGISTRO DE PREÇO
visando aquisição de MASSA ASFALTICA CBUQ (FAIXA "C" DNIT) E EMULSÃO
ASFÁLTICA, PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS DIVERSAS VIAS URBANAS
DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS – SC, de acordo com as especificações técnicas, itens,
e quantitativos constantes em seus anexos, parte integrante neste ato convocatório,
conforme segue abaixo:

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

Un.

Quantidade

Vl. Unitário

Total dos Itens

E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA
1 - MASSA ASFÁLTICA CBUQ (FAIXA "C" DNIT) - MASSA ASFÁLTICA
CBUQ (FAIXA "C" DNIT) - Marca:
2 - EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C Marca:

TON

100,000

586,5000

R$ 58.650,00

LT

150,000

7,2000

R$ 1.080,00

Total geral:

R$ 59.730,00

Tunápolis, 20 de Outubro de 2021
Marino Jose Frey
PREFEITO MUNICIPAL

ASSINADO DIGITALMENTE
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32.2021. HOMOLOGAÇÃO FUNDO

Publicação Nº 3358250

Página: 1 / 1

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREGÃO PRESENCIAL

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE TUNÁPOLIS

Nr.: 12/2021

CNPJ:
12.273.240/0001-49
Telefone: (49) 3632-1122
Endereço: Rua Albino Frantz, 67 - Centro
CEP:
89898-000 - Tunápolis

Processo Adm.:
Data do Processo:

32/2021
20/08/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 10.520/02, e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela
Comissão de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:

32/2021
12/2021 - PR
Pregão presencial
10/09/2021
Constitui objeto da presente licitação a aquisição de KIT FAROL AUXILIAR
COMPLETO E JOGO DE CALHA, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS RENAULT
MASTER PLACA REB 7H02 E RAJ-4166 DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, de
acordo com as especificações técnicas, itens, e quantitativos constantes em seus
anexos, parte integrante neste ato convocatório.

Participante: AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Item

Especificação

Qtd.

Unidade

Valor Unitário

Valor Total

1

KIT MOLDURA FAROL AUXILIAR - KIT MOLDURA FAROL AUXILIAR

1,000

UN

1.234,00

1.234,00

2

JOGO DE CALHA DE CHUVA PORTA - JOGO DE CALHA DE CHUVA 2,000
PORTA

UNI

229,00

458,00

Total do Participante:

1.692,00

Total Geral:

1.692,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa
Manutenção do Bloco de Atenção Básica

Dotação

Valor Estimado

10.001.10.301.0012.2030.3.3.90.00.00

R$ 1.695,00

Tunápolis, 20 de Outubro de 2021

Assinatura do Responsável

ASSINADO DIGITALMENTE
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33.2021 HOMOLOGAÇÃO

Publicação Nº 3358247
Página: 1 / 1

ESTADO DE SANTA CATARINA

TOMADA DE PREÇO

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE TUNÁPOLIS

Nr.: 2/2021

CNPJ:
78.486.198/0001-52
Telefone: (49) 3632-1122
Endereço: Rua João de Castilho, 111 - Centro
CEP:
89898-000 - Tunápolis

Processo Adm.:

33/2021

Data do Processo:

05/02/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:

33/2021
2/2021 - TP
Tomada de Preço
25/02/2021
CONTRATAÇÃO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE
EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA(CONSTRUÇÃO DE 3 SALAS COM
BANHEIRO)DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS, CONTRATAÇÃO, SOB O
REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE EMPRESA PARA
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA(CONSTRUÇÃO DE 3 SALAS COM BANHEIRO)DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL
DESCRITIVO E ORÇAMENTO ANEXO.

Participante: BORDO ENGENHARIA LTDA - ME
Item

Especificação

1

CONTRATAÇÃO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO 1,000
GLOBAL, DE - CONTRATAÇÃO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR
PREÇO
GLOBAL,
DE
EMPRESA
PARA
AMPLIAÇÃO
DA
ESTRUTURA(CONSTRUÇÃO DE 3 SALAS COM BANHEIRO)DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Qtd.

Unidade

Valor Unitário

Valor Total

96.753,95

96.753,95

Total do Participante:

96.753,95

UN

Total Geral:

96.753,95

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa
Manutenção, Conservação, Ampliação e Melhoria dos
Espaços Públicos

Dotação

Valor Estimado

06.002.15.451.0009.2034.4.4.90.00.00

R$ 1,00

Tunápolis, 20 de Outubro de 2021

Assinatura do Responsável

ASSINADO DIGITALMENTE
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34.2021 HOMOLOGAÇÃO FUNDO

Publicação Nº 3358251

Página: 1 / 1

ESTADO DE SANTA CATARINA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE TUNÁPOLIS

Nr.: 14/2021

CNPJ:
12.273.240/0001-49
Telefone: (49) 3632-1122
Endereço: Rua Albino Frantz, 67 - Centro
CEP:
89898-000 - Tunápolis

Processo Adm.:
Data do Processo:

34/2021
30/09/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:

34/2021
14/2021 - DL
Dispensa de licitação
30/09/2021
A presente licitação tem por objeto a aquisição de seringas para aplicação de vacina
coronavirus.

Participante: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Item

Especificação

Qtd.

1

SERINGA DESC.P/ INSULINA 01ML SEM AGULHA - ESCALA NUMERADA 5.000,0
E - SERINGA DESC.P/ INSULINA 01ML SEM AGULHA - ESCALA
NUMERADA EM TRAÇOS
LONGOS A CADA 10UI E A SECUNDÁRIA A CADA 2UI

Unidade

Valor Unitário

Valor Total

0,2376

1.188,00

Total do Participante:

1.188,00

UN

Total Geral:

1.188,00

Tunápolis, 20 de Outubro de 2021

Assinatura do Responsável

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 2404

35.2021 HOMOLOGAÇÃO FUNDO

Publicação Nº 3358254
Página: 1 / 1

ESTADO DE SANTA CATARINA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE TUNÁPOLIS

Nr.: 15/2021

CNPJ:
12.273.240/0001-49
Telefone: (49) 3632-1122
Endereço: Rua Albino Frantz, 67 - Centro
CEP:
89898-000 - Tunápolis

Processo Adm.:
Data do Processo:

35/2021
01/10/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:

35/2021
15/2021 - DL
Dispensa de licitação
01/10/2021
A presente dispensa tem por objeto a Calibração de Aparelho de Eletrocardiógrafo da
Unidade Básica da Saúde.

Participante: SMARTMED ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
Item

Especificação

1

ENSAIO SE
SEGURANÇA
ENSAIO SE
SEGURANÇA

Qtd.

Valor Unitário

Valor Total

UN

125,00

125,00

2

ENSAIO CALIBRAÇÃO REF 01 - ENSAIO CALIBRAÇÃO REF 01

1,000

SERÇ

362,00

362,00

3

INTERVENÇÃO TÉCNICA .MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS 1,000
SERVIÇOS - INTERVENÇÃO TÉCNICA .MÃO DE OBRA PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

SERÇ

180,00

180,00

4

CARDIOCLIP LOTE NR. 21061703 - CARDIOCLIP LOTE NR. 21061703

1,000

CNJ

175,00

175,00

5

eletrodo de sucção para ECG-AGCL COM DIAM.DE 24 MM - eletrodo de 1,000
sucção para ECG-AGCL COM DIAM.DE 24 MM

PCT

338,25

338,25

6

PACK DE BATERIA EX POWER NI-MH CARDIOCARE 2000 - PACK DE 1,000
BATERIA EX POWER NI-MH CARDIOCARE 2000

UNI

550,00

550,00

Total do Participante:

1.730,25

SEGURANÇA ELÉTRICA. REALIZAÇÃO DO TESTE DE 1,000
ELETRICA DE ACORDO COM A NORMA ISSO-IEC 60601 SEGURANÇA ELÉTRICA. REALIZAÇÃO DO TESTE DE
ELETRICA DE ACORDO COM A NORMA ISSO-IEC 60601

Unidade

Total Geral:

1.730,25

Tunápolis, 20 de Outubro de 2021

Assinatura do Responsável

ASSINADO DIGITALMENTE
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36.2021 HOMOLOGAÇÃO

Publicação Nº 3358257

Página: 1 / 1

ESTADO DE SANTA CATARINA

OUTRAS MODALIDADES

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE TUNÁPOLIS

Nr.: 6/2021

CNPJ:
12.273.240/0001-49
Telefone: (49) 3632-1122
Endereço: Rua Albino Frantz, 67 - Centro
CEP:
89898-000 - Tunápolis

Processo Adm.:

36/2021

Data do Processo:

04/10/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:

36/2021
6/2021 - OU
Outras Modalidades
14/10/2021
O presente edital tem por objeto o CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO de
profissionais liberais, da área da Saúde, mediante credenciamento sem vínculo
empregatício de qualquer natureza, para atuação no Sistema Municipal de Saúde
pública no ano de 2021, visando à prestação de serviços, no Município de
Tunápolis/SC

Participante: DANIELA BUENO
Item

Especificação

Valor Unitário

Valor Total

1

Atendimentos
Atendimentos

- 17,000

Qtd.

UN

35,00

595,00

2

Atendimento Individual em Psicoterapia - Atendimento Individual em 50,000
Psicoterapia

UN

25,00

1.250,00

Total do Participante:

1.845,00

em
em

atenção
atenção

especializada
especializada

Psicologia(03.01.01.007-2)
Psicologia(03.01.01.007-2)

Unidade

Total Geral:

1.845,00

Tunápolis, 20 de Outubro de 2021

Assinatura do Responsável

ASSINADO DIGITALMENTE
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38.2021 HOMOLOGAÇÃO FUNDO

Publicação Nº 3358259

Página: 1 / 2

ESTADO DE SANTA CATARINA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE TUNÁPOLIS

Nr.: 16/2021

CNPJ:
12.273.240/0001-49
Telefone: (49) 3632-1122
Endereço: Rua Albino Frantz, 67 - Centro
CEP:
89898-000 - Tunápolis

Processo Adm.:

38/2021

Data do Processo:

05/10/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:

38/2021
16/2021 - DL
Dispensa de licitação
05/10/2021
A presente dispensa tem por objeto a Revisão de 20.000 Km do veículo SPIN
RLJ4G45.

Participante: BREGOMAR VEICULOS LTDA
Item

Especificação

Qtd.

Unidade

Valor Unitário

Valor Total

1

BALANCEAMENTO DE RODAS - BALANCEAMENTO DE RODAS

1,000

UNI

49,00

49,00

2

GEOMETRIA - GEOMETRIA

1,000

UNI

60,00

60,00

3

OXI-SANITIZAÇÃO - OXI-SANITIZAÇÃO

1,000

UNI

20,00

20,00

4

ACEND. AUTOMATICO FAROL - ACEND. AUTOMATICO FAROL

1,000

UN

100,00

100,00

5

REVISÃO 20.000KM - REVISÃO 20.000KM

1,000

UN

243,00

243,00

6

SENSOR DE LUZ - SENSOR DE LUZ

1,000

UN

329,57

329,57

7

Filtro de oleo - Filtro de oleo

1,000

UN

25,80

25,80

8

Filtro de ar - Filtro de ar

1,000

UN

82,63

82,63

9

FILTRO DE COMBUSTIVEL - FILTRO DE COMBUSTIVEL

1,000

UN

48,35

48,35

10

VEDADOR NÃO ALVEOLAR - VEDADOR NÃO ALVEOLAR

1,000

UN

14,14

14,14

11

JOGO DE PALHETAS - JOGO DE PALHETAS

1,000

UN

167,00

167,00

12

ELEMENTO FILTRO - ELEMENTO FILTRO

1,000

UN

94,09

94,09

13

LUB. ACD SINT. - LUB. ACD SINT.

4,000

UNI

55,00

220,00

14

CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO - CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO

1,000

UNI

80,00

80,00

Total do Participante:

1.533,58

Total Geral:

ASSINADO DIGITALMENTE

1.533,58
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Tunápolis, 20 de Outubro de 2021

Assinatura do Responsável
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39.2021 FUNDO HOMOLOGAÇÃO

Publicação Nº 3358262

Página: 1 / 1

ESTADO DE SANTA CATARINA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE TUNÁPOLIS

Nr.: 17/2021

CNPJ:
12.273.240/0001-49
Telefone: (49) 3632-1122
Endereço: Rua Albino Frantz, 67 - Centro
CEP:
89898-000 - Tunápolis

Processo Adm.:
Data do Processo:

39/2021
14/10/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:

39/2021
17/2021 - DL
Dispensa de licitação
15/10/2021
A presente dispensa tem por objeto a Aquisição de para-brisa para veículo DOBLO
PLACA QIQ 4028, bem como a mão de obra para a troca do mesmo.

Participante: SO VIDROS LTDA
Item

Especificação

Qtd.

1

/Parabrisa de veículo Doblo, ano 2017/2018 - /Parabrisa de veículo Doblo, 1,000
ano 2017/2018

2

Mão de Obra troca Parabrisa - Mão de Obra troca Parabrisa

1,000

Unidade

Valor Unitário

Valor Total

UN

420,00

420,00

UN

75,00

75,00

Total do Participante:

495,00

Total Geral:

495,00

Tunápolis, 20 de Outubro de 2021

Assinatura do Responsável

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 2409

41.2021 HOMOLOGAÇÃO

Publicação Nº 3358263

Página: 1 / 1

ESTADO DE SANTA CATARINA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE TUNÁPOLIS

Nr.: 18/2021

CNPJ:
12.273.240/0001-49
Telefone: (49) 3632-1122
Endereço: Rua Albino Frantz, 67 - Centro
CEP:
89898-000 - Tunápolis

Processo Adm.:
Data do Processo:

41/2021
18/10/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:

41/2021
18/2021 - DL
Dispensa de licitação
18/10/2021
A presente dispensa de licitação tem por objeto o Ajuste e legalização de veículo
Master, placa RAJ 4166 da Secretaria da Saúde.

Participante: TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA
Item

Especificação

Valor Unitário

Valor Total

1

BANCO CARONA ORIGINAL PARA DOIS PASSAGEIROS - BANCO 1,000
CARONA ORIGINAL PARA DOIS PASSAGEIROS

Qtd.

Unidade
UNI

890,00

890,00

2

Mão-de-obra - Mão-de-obra

1,000

HS

150,00

150,00

3

CAT. E NOTA FISCAL PARA ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADE DE 1,000
PASSAGEIROS ÁREA 10 MINIBUSS - CAT. E NOTA FISCAL PARA
ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADE DE PASSAGEIROS ÁREA 10 MINIBUSS

UN

4.400,00

4.400,00

Total do Participante:

5.440,00

Total Geral:

5.440,00

Tunápolis, 20 de Outubro de 2021

Assinatura do Responsável

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 2410

PREGÃO ELETRÔNICO - 05/2021. HOMOLOGAÇÃO

Publicação Nº 3358228

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Município de Tunápolis
Município de Tunápolis
Pregão Eletrônico - 05/2021

Resultado da Homologação
Item:

0001

Descrição:

Animais da fazenda, contendo cachorro, porco, vaca, cavalo, entre outros, produzido em material plástico, pacote contendo no mínimo
19 peças.

Quantidade:

8

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

48,00

Valor Final:

29,70

Valor Total:

237,60

Situação:

Homologado em 19/10/2021 07:51:07 Por: Marino José Frey

Nome da Empresa:

Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda

Modelo:

Kit

Item:

0002

Descrição:

Animais selvagens, produzidos em plástico, com no mínimo 12 peças, poderão conter animais como Zebra, Alce, Leão, Camelo,
Elefante, Tigre, Girafa, Onça Pintada, Canguru, Gorila, Rinoceronte e Urso Polar, entre outros.

Quantidade:

8

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

36,00

Valor Final:

18,49

Valor Total:

147,92

Situação:

Homologado em 19/10/2021 07:51:12 Por: Marino José Frey

Nome da Empresa:

Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda

Modelo:

3063

Item:

0003

Descrição:

Boneca/boneco bebê gêmeos - Menino E Menina- tamanho aproximado dos bonecos, 17cm

Quantidade:

1

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

62,00

Valor Final:

48,60

Valor Total:

48,60

Situação:

Homologado em 19/10/2021 07:51:17 Por: Marino José Frey

Nome da Empresa:

BIANCA RICACHESKI RAUBER

Modelo:

DIVEROYS

Item:

0004

Descrição:

Boneca - confeccionada em vinil e plástico (cabeça em vinil e corpo em plástico), medindo 35 cm de altura, com vestido.

Quantidade:

8

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

50,00

Valor Final:

30,00

Valor Total:

240,00

Situação:

Homologado em 19/10/2021 07:51:25 Por: Marino José Frey

Nome da Empresa:

MONICA R. DE MELLO FARIA ME

Modelo:

MILK

Item:

0005

Descrição:

Cariola, com pá e rastelo produzido em material de polipropileno, com as dimensões aproximadas de 22cm x 25cm x 48cm.

Quantidade:

5

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

92,00

Valor Final:

65,00

Valor Total:

325,00

Situação:

Homologado em 19/10/2021 07:51:30 Por: Marino José Frey

Nome da Empresa:

MONICA R. DE MELLO FARIA ME

Modelo:

USUAL PLASTIC

Item:

0007

Descrição:

KIT MASSINHA contendo, rolos, cortadores entre outros. Contendo no mínimo 14 acessórios e 2 potes de massinha de 112g.

Quantidade:

4

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

79,00

Valor Final:

42,09

Valor Total:

168,36

Situação:

Homologado em 19/10/2021 07:51:36 Por: Marino José Frey

Nome da Empresa:

VENTURA COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DIVERSOS LTDA
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Item:

0008
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Descrição:

Pista de corrida,conteúdo da embalagem, no mínimo 28 peças de plástico para montar, adesivos, e carrinhos. Dimensões
aproximadamente da embalagem 28,5 x 47,5 x 10 cm.

Quantidade:

4

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

98,00

Valor Final:

67,26

Valor Total:

269,04

Situação:

Homologado em 19/10/2021 07:51:43 Por: Marino José Frey

Nome da Empresa:

VENTURA COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DIVERSOS LTDA

Modelo:

4157

Item:

0009

Descrição:

Triciclo, resistente com assento reajustável com 2 opções de tamanho. Quadro em aço resistente e as peças plásticas injetadas em
polipropileno. Pedais ergonômicos fixados nas rodas dianteiras e plataforma no eixo traseiro para apoio. Para criança até 21kg. Na
cores, azul e/ou amarelo,
com dimensões aproximadas de 36 x 23 x 42cm, peso aproximado da embalagem: 3,3 kg

Quantidade:

5

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

190,00

Valor Final:

175,00

Valor Total:

875,00

Situação:

Homologado em 19/10/2021 07:51:49 Por: Marino José Frey

Nome da Empresa:

MONICA R. DE MELLO FARIA ME

Modelo:

ULTRA KIDS

Item:

0010

Descrição:

Kit de alimentos e vegetais de brinquedo reutilizável para cortar ao meio, conectados por velcro ou outro material similar. O kit deverá
conter no mínimo, faca de plástico, frutas, legumes, tábua de corte, entre outros feita de material plástico. O kit deverá no mínimo ter 24
peças.

Quantidade:

10

Unidade de Fornecimento:

adesivo

Valor Referência

75,00

Valor Final:

64,90

Valor Total:

649,00

Situação:

Homologado em 19/10/2021 07:51:55 Por: Marino José Frey

Nome da Empresa:

BIANCA RICACHESKI RAUBER

Modelo:

TATETI

Item:

0011

Descrição:

Jogo Baralho para jogar com 108 cartas. Tamanho 57mm x 89 mm. Composição papel cartão e plástico. Acondicionado em embalagem
plástica

Quantidade:

400

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

19,90

Valor Final:

11,00

Valor Total:

4.400,00

Situação:

Homologado em 19/10/2021 07:52:03 Por: Marino José Frey

Nome da Empresa:

MONICA R. DE MELLO FARIA ME

Modelo:

MILÊNIO

Item:

0012

Descrição:

JOGO DE BLOCOS DE MADEIRA Contem 54 blocos de madeira Tamanho: 11,50 cm x 28,00 cm x 8,00 cm (aproximado)

Quantidade:

50

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

29,80

Valor Final:

19,14

Valor Total:

957,00

Situação:

Homologado em 19/10/2021 07:52:07 Por: Marino José Frey

Nome da Empresa:

Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda

Modelo:

7460

Item:

0013

Descrição:

Jogo Livro de Banho para Bebe Tamanho 15x15cm. Plástico impermeável, acondicionado em embalagem plástica.

Quantidade:

15

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

19,00

Valor Final:

12,49

Valor Total:

187,35

Situação:

Homologado em 19/10/2021 07:52:11 Por: Marino José Frey

Nome da Empresa:

Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda

Modelo:

TCHIBUM
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Marino José Frey
Autoridade Competente
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Turvo
Prefeitura
ATACHAMADAPUBLICA03.2021

Publicação Nº 3358500

MUNICÍPIO DE TURVO – SC
COMISSÃO JULGADORA DE LICITAÇÕES
ATA 002
ATA DO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA 003/2021
As dez horas do dia dezenove do ano de dois mil e vinte e um, reuniu-se Comissão Julgadora de Licitações da Prefeitura Municipal de Turvo-SC, na sede da Prefeitura, para abertura, processamento e julgamento do Edital de Chamada Publica nº 003/2021, que tem por objetivo
o credenciamento de instituições de ensino superior e/ou técnico para oferta de serviços educacionais na modalidade de Cursos Técnicos
de Nível Médio, de forma a suprir as demandas oriundas da Lei Municipal º 2.421, de 16 de fevereiro de 2021 e suas alterações. Determinada a abertura da reunião o Senhor Presidente fez registrar que em decorrido o prazo para o protocolo dos documentos, protocolou os
envelopes para participar do certame a instituição de ensino FVA – FACULDADE DO VALE DO ARARANGUA LTDA. Determinado a análise
dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO restou habilitada a empresa FVA – FACULDADE DO VALE DO ARARANGUA LTDA, por apresentarem a
documentação em conformidade com o edital. Ato contínuo analisou-se os preços propostos e a forma de execução, sendo constatados que
os mesmos estão de acordo com o fixado em edital. A Comissão Julgadora de Licitações considerando o acima e exposto e considerando o
atendimento ao edital declarou a empresa credenciada. A empresa será comunicada por e-mail ou pessoalmente desta decisão. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor presidente declarou encerrada a reunião e determinou que fosse lavrada a presente Ata, que depois de lida e
aprovada, será assinada pelos membros da Comissão e pelos demais presentes que o desejarem. Turvo/SC, 19 de outubro de 2021.
Elizeu Coelho Raupp
Presidente

Elenita Scarabelot Pazini
Secretário

Bernadete Biz de Souza
Membro

DECRETO Nº 071/21, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3358644

DECRETO Nº 071/21, de 20 de Outubro de 2021.
DECRETA PONTO FACULTATIVO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Artigo 52 da Lei
Orgânica Municipal, combinado com a legislação vigente,
DECRETA
Art. 1º. Ponto facultativo em todas as repartições públicas municipais no dia 01 de Novembro de 2021 (segunda-feira), em virtude da comemoração do Dia do Servidor Público, no dia 28 de Outubro (quinta-feira), prevista no art. 200 da Lei n° 1.154/95 (Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Turvo).
Art. 2º. Os serviços que por sua natureza não podem ser interrompidos, funcionarão, na forma que os setores envolvidos determinarem.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Turvo (SC), 20 de outubro de 2021
SANDRO CIRIMBELLI
Prefeito Municipal
Publicado e registrado o presente Decreto nesta Secretaria na data supra.
Fábio Bardini – Secretário de Administração e Finanças.
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Publicação Nº 3358454

MUNICIPIO DE TURVO
EXTRATO DE ADITIVO A ARP Nº 042/2021/PREF
2º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 042/2021/PREF
Objeto: Ficam reequilibrados os valores dos itens 01 e 02 da ata de registro de preço em epígrafe.
Órgão Gerenciador: Município de Turvo
Detentor da Ata: MANTOVANI & CIA LTDA
Processo Licitatório nº 042/2021 – Pregão Presencial.
Turvo/SC, 19 de outubro de 2021.
SANDRO CIRIMBELLI
Prefeito Municipal
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Urubici
Prefeitura
DECRETO Nº 2882/2021

Publicação Nº 3359815

DECRETO Nº 2882/2021
DECRETA PONTO FACULTATIVO
Mariza Costa, Prefeita Municipal de Urubici, SC, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, resolve:
DECRETAR:
Art. 1º - Ponto Facultativo do expediente administrativo nas repartições Municipais, em período integral no dia 01 de novembro (segunda-feira), tendo em vista a passagem do “Dia do Funcionário Público” comemorado no dia 28 de Outubro.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Urubici, em 20 de Outubro de 2021.
Mariza Costa
Prefeita Municipal

EXTRATO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2021

Publicação Nº 3359537

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2020
PROCESSO DE COMPRA Nº 038/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2020
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO CONTRATO 007/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para pavimentação da Rua Brasília no Bairro Brasília no Município de Urubici, com fornecimento de material e mão de obra de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e projeto técnico, anexos do edital. Contratado:
Ipsum Serviços Especializados Eireli ME. CNPJ: 24.377.026/0001-11. Valor aditivo: R$ 32.062,01 (trinta e dois mil sessenta e dois reais e
um centavo). Data assinatura: 20/10/2021. Cumpridas as formalidades, publique-se para que surta seu jurídico e legal efeito. Mariza CostaPrefeita Municipal.

EXTRATO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA PE 021/2021

Publicação Nº 3358914

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2021
PROCESSO DE COMPRA Nº 046/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021
EXTRATO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em decoração natalina, através de locação, com fornecimento de todo o material necessário, instalação, montagem e desmontagem para evento natalino do ano de 2021. Data da adjudicação:
18/10/2021. Data Homologação: 20/10/2021. Fornecedor: Luciana da Cunha França Eventos Eireli. CNPJ: 28.028.780/0001-05. Valor total:
R$ 103.725,00 (cento e três mil setecentos e vinte e cinco reais). Cumpridas às formalidades publique-se o presente extrato para que surta
seu jurídico e legal efeito. Mariza Costa - Prefeita Municipal.

EXTRATO DISPENSA LICITAÇÃO N°028/21

Publicação Nº 3359519

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.
Dispensa de licitação/ nº 028 /2021. Contratante: Prefeitura Municipal de Urubici. Contratado Agemix Concreteira Ltda. CNPJ:
42.556.018/0001-14. Objeto. Ref concreto usinado para construir vigas para a ponte na Rua Padre José Gonçalves Espíndola no Bairro Centro. Data: 20/10/2021. Valor R$ 6.550 (seis mil quinhentos e cinquenta reais). Cumpridas as formalidades, publique-se o presente extrato
para que surta seu jurídico e legal efeito. Mariza Costa - Prefeita Municipal.
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Publicação Nº 3358909

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2021
PROCESSO DE COMPRA Nº 038/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021
EXTRATO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prover
sistema informatizado de gestão pública municipal em ambiente
web, com total aderência às NBCASP (Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público) e ao PCASP (Plano de
Contas Padrão); SICONV (Sistema de Gestão de Convênios e
Contratos de Repasse); SIOPS (Sistema de Informações sobre
Orçamentos Públicos em Saúde); SIOPE (Sistema de Informações
sobre Orçamentos Públicos em Educação); exigências da LC-131
(Lei Complementar 131/09 Lei da Transparência); SICONFI/STN;
demais orientações e determinações da STN-Secretaria do
Tesouro Nacional, e demais legislações vigentes; para serem
utilizados pela Prefeitura Municipal de Urubici. Data da
adjudicação: 19/10/2021. Data Homologação: 20/10/2021.
Fornecedor: Betha Sistemas Ltda. CNPJ: 00.456.865/0001-67.
Valor total estimado: R$ 582.239,24 (quinhentos e oitenta e dois
mil duzentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos).
Cumpridas às formalidades publique-se o presente extrato para
que surta seu jurídico e legal efeito. Mariza Costa - Prefeita
Municipal.
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Urussanga
Prefeitura
DECRETO GP/Nº 88/2021

Publicação Nº 3359648

DECRETO GP/N° 88, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
Exonera INGRID ZANELLATO do cargo de Secretário Municipal de Saúde.
O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições, e de acordo com a Lei 2.777, de 27 de setembro de 2016 c/c Decreto
GP/Nº 04, de 4 de janeiro de 2021,
DECRETA:
Art. 1º Exonerar INGRID ZANELLATO do cargo de Secretário Municipal de Saúde – GAP-09, a partir de 21 de outubro de 2021.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 20 de outubro de 2021.
JAIR NANDI
Prefeito Municipal
Registrado e publicado na Secretaria de Administração, aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um e publicado no
Diário Oficial dos Municípios.

Câmara Municipal
ATO Nº 48, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359806

O Presidente da Câmara Municipal de Urussanga, Vereador Odivaldo Bonetti, no uso de suas atribuições, e em conformidade ao que determina o art. 98, § 4º, do Regimento Interno; c/c art. 2º, da Resolução nº 10, de 31 de agosto de 2021, tal como as indicações das lideranças
partidárias com representação na Casa Legislativa, promulga o seguinte:
ATO Nº 48, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021.
CONSTITUI COMISSÃO ESPECIAL INSTITUÍDA EM PROL DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TODA A EXTENSÃO DA RODOVIA QUE INTERLIGA OS MUNICÍPIOS DE URUSSANG E SIDERÓPOLIS.
Art. 1º Fica assim constituída a comissão especial instituída pela Resolução nº 10, de 31 de agosto de 2021, em prol da pavimentação asfáltica de toda a extensão da rodovia que interliga os Municípios de Urussanga e Siderópolis:
Vereador José Carlos José/PP – Presidente;
Vereador Luan Francisco Varnier/MDB – Vice-Presidente;
Vereador Rozemar Sebastião/PDT – Secretário;
Vereador Fabiano Murialdo De Bona/PSDB – Suplente.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Urussanga, 21 de outubro de 2021.
Vereador Odivaldo Bonetti
Presidente
Vereador Rozemar Sebastião
Vice-Presidente
Vereador Elson Roberto Ramos
Primeiro Secretário
Vereador Thiago Mutini
Segundo Secretário
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Registrado e publicado o presente Ato no mural da Câmara Municipal, e no site www.camaraurussanga.sc.gov.br, em 21 de outubro de 2021.
Vereador Elson Roberto Ramos
Primeiro Secretário

MOÇÃO Nº 19/2021

Publicação Nº 3359760

MOÇÃO
A Câmara Municipal de Urussanga, por meio de proposição subscrita pelos Vereadores Ademir Bonomi, Elson R oberto Ramos e Luan Francisco Varnier, consignou em seus anais o envio ao Senhor Kristian Madeira, de MOÇÃO DE APLAUSOS, com o seguinte teor:
“A CÂMARA MUNICIPAL DE URUSSANGA, APROVANDO PROPOSIÇÃO SUBSCRITA PELOS VEREADORES ADEMIR BONOMI, ELSON ROBERTO
RAMOS E LUAN FRANCISCO VARNIER, APLAUDE O SENHOR KRISTIAN MADEIRA, PESQUISADOR E PROFESSOR URUSSANGUENSE, POR
INTEGRAR O RANKING DA ‘AD SCIENTIFIC INDEX’ DOS PESQUISADORES MAIS INFLUENTES DA AMÉRICA LATINA, ELEVANDO O NOME
DE URUSSANGA NO CENÁRIO DE DESTAQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO INTERNACIONAL.”
Urussanga, 19 de outubro de 2021.
Vereador Odivaldo Bonetti
Presidente
Vereador Rozemar Sebastião
Vice-Presidente
Vereador Elson Roberto Ramos
Primeiro Secretário
Vereador Thiago Mutini
Segundo Secretário
Vereador Ademir Bonomi
Vereador Fabiano Murialdo De Bona
Vereador Jaison Vieira
Vereador José Carlos José
Vereador Luan Francisco Varnier

MOÇÃO Nº 20/2021

Publicação Nº 3359784

MOÇÃO
A Câmara Municipal de Urussanga, por meio de proposição subscrita pelo Vereador Elson Roberto Ramos, consignou em seus anais o envio
ao Senhor Luan Maffioletti, de MOÇÃO DE APLAUSOS, com o seguinte teor:
“A CÂMARA MUNICIPAL DE URUSSANGA, APROVANDO PROPOSIÇÃO SUBSCRITA PELO VEREADOR ELSON ROBERTO RAMOS, APLAUDE O
SENHOR LUAN MAFFIOLETTI, MARATONISTA URUSSANGUENSE, EM VIRTUDE DE SUAS CONQUISTAS EM COMPETIÇÕES NACIONAIS DO
ESPORTE.”
Urussanga, 19 de outubro de 2021.
Vereador Odivaldo Bonetti
Presidente
Vereador Rozemar Sebastião
Vice-Presidente
Vereador Elson Roberto Ramos
Primeiro Secretário
Vereador Thiago Mutini
Segundo Secretário
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Vereador Ademir Bonomi
Vereador Fabiano Murialdo De Bona
Vereador Jaison Vieira
Vereador José Carlos José
Vereador Luan Francisco Varnier
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Vargem Bonita
Prefeitura
CONTRATO Nº 058/2021
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Publicação Nº 3359344
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 645DE3C0921212A5EBBAAB18DA8987D25A25219E

EXTRATO CONTRATUAL
CONTRATO N° 058/2021
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratada: ETC LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA
Valor: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
Vigência: 18/10/2021 à 31/12/2021
Origem: Credenciamento 003/2021
Inexigibilidade de Licitação 007/2021 – Processo 012/2021 - FMS
Recurso/Dotação:
09.002 09.002.10.301.0008.2030.3.3.90.00.00 Manutenção das Atividades de Atenção Básica à Saúde
Objeto: Execução de serviços para confecção e moldagem de próteses totais (PT) e próteses parciais removíveis (PPR) para protetização
da população usuária do SUS da Rede Básica Municipal, de acordo com o Programa Brasil Sorridente-Saúde Bucal, com recursos MAC, nos
termos do edital de Credenciamento 003/2021.
Vargem Bonita, SC, 18 de outubro de 2021.
JONAS VESARO MACEDO
Gestor FMS

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 007/2021 FMS

Publicação Nº 3359330

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4DAD2C01A810A3B1226487405CF0B342CBF115D4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM BONITA - SC
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2021
O Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Vargem Bonita torna público que ratificou o ato da Sra. Fernanda Caetano Anzollin, Presidente
da Comissão Permanente de Licitações, que declarou inexigível a licitação, nos termos do Caput, do artigo 25 da Lei Federal n° 8.666/93 e
posteriores alterações, para execução de serviços para confecção e moldagem de próteses totais (PT) e próteses parciais removíveis (PPR)
para protetização da população usuária do SUS da Rede Básica Municipal, de acordo com o Programa Brasil Sorridente-Saúde Bucal, com
recursos MAC, nos termos do edital de Credenciamento 003/2021, em favor da empresa ETC LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA,
no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com vigência até 31/12/2021.
Vargem Bonita, SC, 18 de outubro de 2021.
JONAS VESARO MACEDO
Gestor de FMS
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Vidal Ramos
Prefeitura
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 22/2021

Publicação Nº 3359551

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE VIDAL RAMOS
Processo Licitatório nº. 100/2021
Dispensa de Licitação nº. 22/2021
O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Vidal Ramos informa que o presente processo de Dispensa de Licitação é
referente aquisição de peças e mão de obra para manutenção da Escavadeira Hidráulica PC-130 do setor de obras.
JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO.
O município de Vidal Ramos possui grande extensão rural. O município possui mais de 1300 km de estradas vicinais que exigem manutenção
constante além de mais de 140 pontes que precisam ser constantemente reformadas ou reconstruídas. Para desempenhar essas atividades
a Secretaria de Obras utiliza os seus equipamentos e entre eles a Escavadeira Komatsu PC 130-8 é fundamental para o desempenho das
atividades da secretaria. Esse equipamento é utilizado para remoção e colocação de vigas de pontes, escavação de galerias, enrocamento
de pedras, remoção de barreiras e limpeza de estradas. Atualmente em pareceria com o Governo do Estado de Santa Catarina o Município
de Vidal Ramos está executando o programa “recuperar”, onde o estado destinou macadame para o município realizar a manutenção da
rodovia não pavimentada SC 486. Esse programa tem prazo limite para execução.
A referida escavadeira está sendo utilizada para limpeza das margens da rodovia e apresentou um problema mecânico nos bicos injetores.
Para que possamos dispor desse equipamento para realizar a conclusão das obras do programa recuperar e continuar com a execução dos
outros trabalhos realizados por esse equipamento é importantíssimo o reparo mecânico imediato nesse equipamento afim de assegurar
condições de trabalho para a secretaria de obras e a qualidade e a segurança das estradas e pontes para a nossa população.
DO PREÇO
O valor será de R$ 14.369,59 (quatorze mil trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), a ser pago com recursos oriundos do setor de obras.
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANT

UND

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

1

Conjunto de Válvulas F00VC01356

2

PC

925,13

1.850,26

2

Bico Injetor 0433175471

4

PC

988,51

3.954,04

3

Esfera Commom Rail C05001

4

PC

74,32

297,28

4

Reparo Injetor C99002

4

PC

125,49

501,96

5

Anel 100114

1

PC

71,19

71,19

6

Anel Vedação 100048

1

PC

53,69

53,69

7

Anel 100371

1

PC

51,88

51,88

8

Anel Vedação 100049

3

PC

22,00

66,00

9

Anel Vedação 101537

3

PC

81,57

244,71

10

Valvula Retorno 200798

1

PC

1.176,00

1.176,00

11

Peneira 101785

1

PC

52,69

52,69

12

Bujão 100180

1

PC

55,28

55,28

13

Anel Vedação 100050

3

PC

24,87

74,61

14

Serviço para fazer a regulagem do injetores do COMMOM RAIL, retirada e colocação dos bicos injetores e bomba injetora,
1
testes de bancada e pressão, retirada do
tanque para limpeza e colocão. Testes,
calibragem, ajustes e regulagens finais.

SRV

5.920,00

5.920,00

VALOR TOTAL

14.369,59

FUNDAMENTO LEGAL
Nota-se, pelas razões fáticas acima apresentadas, que a contratação, conforme programação do Município ocorreria via licitação. Contudo,
em razão do valor, tempo para conclusão do procedimento licitatório, isto não se mostrou viável no momento. Tendo que garantir os serviços
essenciais em comento, abrimos mão do que dispõe o art. 24, II da Lei 8.666/93 e suas alterações:
JUSTIFICATIVA DO PREÇO E MOTIVO DA ESCOLHA
O preço acordado está compatível com os demais de sua categoria.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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Para a realização da presente dispensa de licitação foi verificada a existência de suficiência de recursos orçamentários, como segue:
3.3.9.00.0.0.0.00.00.00.00.00.
DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Os serviços serão ser executados imediatamente após a emissão da autorização de fornecimento.
DA DOCUMENTAÇÃO
Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores,
ou ainda, inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício.
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
Regularidade Fiscal:
a) Prova de regularidade fiscal com as Fazendas Federal/INSS, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da empresa;
b) Prova de regularidade fiscal perante o FGTS, do domicílio ou sede da empresa;
c) Prova de regularidade relativo à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
Declaração de que não emprega menor;
Declaração emitida pela empresa vencedora da Licitação atestando que não possui em seu quadro societário servidor público, vereadores,
vice-prefeito ou prefeito do Município de Vidal Ramos, em atendimento ao art. 101 da Lei Orgânica Municipal, Deputados Federais e Senadores em atendimento ao art. 54, I, "a", da Constituição da República, Deputados Estaduais em atendimento ao art. 43, I, "a", II, "a", da
Constituição do Estado de Santa Catarina.
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, Eduardo Thechrin, no uso de suas atribuições legais e
considerando tudo o que consta deste processo Administrativo, vem emitir a presente declaração de Dispensa de Licitação, fundamentada
no artigo 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, e suas alterações posteriores, em favor da empresa R. T. TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E
SERVIÇOS EIRELI, estabelecida na RODOVIA BR 470, Nº. 5260, BAIRRO MARGEM ESQUERDA, LONTRAS - SC, CEP 88.182-000, inscrita
no CNPJ sob o número 07.634.586/0001-95, cujo objeto é aquisição de peças e mão de obra para manutenção da Escavadeira Hidráulica
PC-130 do setor de obras.
Assim, nos termos do Art. 26 da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, vem comunicar ao Exmo. Sr. Nelson Back, Prefeito Municipal,
o todo teor da presente declaração, para que proceda, se de acordo, com a devida ratificação.
Vidal Ramos, 21 de outubro de 2021.
Eduardo Thechrin
Presidente da Comissão de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.61/2021

Publicação Nº 3360074

EDITAL DE CONVOCAÇÃO n.61/2021
NELSON BACK, Prefeito Municipal de Vidal Ramos, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o resultado do Concurso Público n.01/2021 torna público para o conhecimento dos interessados o Edital de convocação para o preenchimento da vaga.
Considerando a vacância das vagas;
RESOLVE:
Art. 1º - Convocar para trabalhar na Prefeitura de Vidal Ramos o(s) candidato(s) aprovados(s) abaixo, para NOMEAÇÃO, no cargo de Operador de Equipamento:
Candidato(a): Fernando Angeli
N. de Inscrição: 2082471
Art. 2º - O(s) candidato(s) convocado(s) deverá(ão) comparecer no Departamento de Pessoal da Prefeitura de Vidal Ramos, no prazo de
30(trinta) dias para apresentação da documentação exigida nos Editais e de conformidade com a Lei Complementar Municipal n. 036/2010
de 01 de dezembro de 2010.
Art. 3º - Esta convocação entra em vigor na data de sua assinatura.
Prefeitura de Vidal Ramos, 30 de setembro de 2021.
NELSON BACK
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3360076

EDITAL DE CONVOCAÇÃO n.62/2021
NELSON BACK, Prefeito Municipal de Vidal Ramos, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o resultado do Concurso Público n.01/2019 torna público para o conhecimento dos interessados o Edital de convocação para o preenchimento da vaga.
Considerando a vacância das vagas;
RESOLVE:
Art. 1º - Convocar para trabalhar na Prefeitura de Vidal Ramos o(s) candidato(s) aprovados(s) abaixo, para NOMEAÇÃO, no cargo de Agente
Operacional:
Candidato(a): Mateus Junglos
N. de Inscrição: 706188
Art. 2º - O(s) candidato(s) convocado(s) deverá(ão) comparecer no Departamento de Pessoal da Prefeitura de Vidal Ramos, no prazo de
30(trinta) dias para apresentação da documentação exigida nos Editais e de conformidade com a Lei Complementar Municipal n. 036/2010
de 01 de dezembro de 2010.
Art. 3º - Esta convocação entra em vigor na data de sua assinatura.
Prefeitura de Vidal Ramos, 30 de setembro de 2021.
NELSON BACK
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.63/2021

Publicação Nº 3360082

EDITAL DE CONVOCAÇÃO n.63/2021
NELSON BACK, Prefeito Municipal de Vidal Ramos, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o resultado do Concurso Público n.02/2021 torna público para o conhecimento dos interessados o Edital de convocação para o preenchimento da vaga.
Considerando a vacância da vaga;
RESOLVE:
Art. 1º - Convocar para trabalhar na Prefeitura de Vidal Ramos o(s) candidato(s) aprovados(s) abaixo, para NOMEAÇÃO, no cargo de Médico
Clinico Geral:
Candidato(a): Rodrigo Batista Souza
N. de Inscrição: 33
Art. 2º - O(s) candidato(s) convocado(s) deverá(ão) comparecer no Departamento de Pessoal da Prefeitura de Vidal Ramos, no prazo de
30(trinta) dias para apresentação da documentação exigida nos Editais e de conformidade com a Lei Complementar Municipal n. 036/2010
de 01 de dezembro de 2010.
Art. 3º - Esta convocação entra em vigor na data de sua assinatura.
Prefeitura de Vidal Ramos, 1º de outubro de 2021.
NELSON BACK
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.64/2021

Publicação Nº 3360085

EDITAL DE CONVOCAÇÃO n.64/2021
NELSON BACK, Prefeito Municipal de Vidal Ramos, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o resultado do Concurso Público n.02/2021 torna público para o conhecimento dos interessados o Edital de convocação para o preenchimento da vaga.
Considerando a vacância da vaga;
Considerando a desistência do candidato anterior
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RESOLVE:
Art. 1º - Convocar para trabalhar na Prefeitura de Vidal Ramos o candidato aprovados abaixo, para NOMEAÇÃO, no cargo de Médico Clinico
Geral:
Candidato: Dulce Maria Herrera Yara
N. de Inscrição: 59
Art. 2º - O candidato convocado deverá comparecer no Departamento de Pessoal da Prefeitura de Vidal Ramos, no prazo de 30 (trinta)
dias para apresentação da documentação exigida nos Editais e de conformidade com a Lei Complementar Municipal n. 036/2010 de 01 de
dezembro de 2010.
Art. 3º - Esta convocação entra em vigor na data de sua assinatura.
Prefeitura de Vidal Ramos, 05 de outubro de 2021.
NELSON BACK
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.66/2021

Publicação Nº 3360094

EDITAL DE CONVOCAÇÃO n.66/2021
NELSON BACK, Prefeito Municipal de Vidal Ramos, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o resultado do Concurso Público n.01/2019 torna público para o conhecimento dos interessados o Edital de convocação para o preenchimento da vaga.
Considerando a vacância da vaga;
RESOLVE:
Art. 1º - Convocar para trabalhar na Prefeitura de Vidal Ramos o(s) candidato(s) aprovados(s) abaixo, para NOMEAÇÃO, no cargo de Agente
Operacional:
Candidato(a): Douglas Wii
N. de Inscrição: 706188
Art. 2º - O(s) candidato(s) convocado(s) deverá(ão) comparecer no Departamento de Pessoal da Prefeitura de Vidal Ramos, no prazo de
30(trinta) dias para apresentação da documentação exigida nos Editais e de conformidade com a Lei Complementar Municipal n. 036/2010
de 01 de dezembro de 2010.
Art. 3º - Esta convocação entra em vigor na data de sua assinatura.
Prefeitura de Vidal Ramos, 21 de outubro de 2021.
NELSON BACK
Prefeito Municipal

EDITAL N.01 PROCESSO SELETIVO PUBLICO N.03/2021

Publicação Nº 3360056

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA DE VIDAL RAMOS CNPJ Nº 83.102.376/0001-34
EDITAL ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2021
O Prefeito Municipal de Vidal Ramos, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que estão
abertas inscrições para o Processo Seletivo nº 003/2021, objetivando prover contratação temporária e criar Cadastro de Reserva de Agente
Comunitário de Saúde, constante do Quadro Geral dos Empregos Públicos instituído pela Lei Complementar nº 029/2009 de 04 de outubro
de 2009 (lei do Emprego Público), e que se regerá pelas normas estabelecidas neste edital e demais legislações aplicáveis vigentes.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O presente Processo Seletivo Simplificado será regido por este edital.
1.2. Este processo será acompanhado pela Comissão Municipal nomeada pela Portaria n.369/2021, de 23 de setembro.
1.3. Este Processo Seletivo Simplificado far-se-á através de prova escrita.
2. DAS VAGAS
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Agente Comunitário de Saúde - Habilitado
Área

Micro
Área

Vaga

Carga Horária Semanal

Habilitação Minima

Salário Inicial

01

19

01

40h

Ensino Médio Completo
e residir na área de
atuação.

R$ 1.550,00

02

17

01

40h

Ensino Médio Completo
e residir na área de
atuação.

R$ 1.550,00

03

18

01

40h

Ensino Médio Completo
e residir na área de
atuação.

R$ 1.550,00

Cada candidato (a) somente poderá se inscrever em uma das micro áreas e residir na mesma conforme referência abaixo:

Micro área

Locais de atuação e residência

Micro área 19 – Centro III

Inicia na ponte que dá acesso a propriedade dos senhores Edilson Luiz Boing e Almir Schmitz seguindo lado
direito e esquerdo das ruas Santa Cruz, Norberto João de Souza, Francisco Jacob Goedert, Julio Will, incluindo
Furna Santa Cruz e toda localidade de Santa Cruz. Na SCT 486, a partir da Rua Simão Petry, margem direita e
esquerda até o Parque de Eventos da Doce Festa.

Micro área 17 – Centro IV

Inicia na Rua João Boing margem direita e esquerda segue na Rua Rodolfo Prim a partir da propriedade do Sr.
Teobaldo Boing nas margens direita e esquerda seguindo pela Rua Pedro Weber até na entrada da Escola de Educação Básica Cacilda Guimarães, seguindo pela Rua Augusto Klappot e Comunidade de Faxinal até na divisa com
o município de Leoberto Leal. Abrange também a Avenida Jorge Lacerda margem direita a partir do prédio do Sr.
Rogério Tarcísio Clasen e margem esquerda a partida da esquina da Avenida Jorge Lacerda com a Rua Leoberto
Leal até a propriedade do Sr. Pedro Boing e Sr. Raul Imhof, faz parte da Microárea também a Rua Leoberto Leal
margem direita, a Rua Santa Luiza e a margem direita da SC 110 entre a saída da Rua Leoberto Leal e Avenida
Gilberto Comandolli, toda a Praça Nereu Ramos e a Rua Leo Juttel.

Micro área 18 – São Domingos

Inicia na divisa com a comunidade de Garrafão município de Vidal Ramos e abrange toda a comunidade de São
Domingos até a estrada de acesso a comunidade de Rio do Lauro e a comunidade de Lembrança até a divisa com
a comunidade de Baixo Molungu.

2.1. O (a) candidato (a) portador (a) de necessidades especiais participará do Processo Seletivo Simplificado em igualdade de condições com
os demais candidatos, no que concerne ao conteúdo da prova; à avaliação e aos critérios de aprovação e ao horário e local de aplicação da
prova para todos os candidatos.
3. DA DIVULGAÇÃO
3.1. A divulgação oficial das informações referentes a este Processo Seletivo Simplificadoserá feita através de publicação no mural de publicações da Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, Av. Jorge Lacerda, 1180, centro, CEP: 88.443.000, Vidal Ramos-SC, no site http://www.
prefeituravidalramos.com.br e no site https://consultec.listaeditais.com.br.
4. DA INSCRIÇÃO E TAXAS
4.1. As inscrições serão realizadas no período de 08 a 22 de outubro de 2021 devendo ser efetuada via Internet, no endereço eletrônico
https://portal.consultec.selecao.site/
4.2. Para efetivar sua inscrição via internet o candidato deverá seguir os seguintes passos:
4.2.1. Acessar via internet, o site https://portal.consultec.selecao.site/ na área PUBLICAÇÕES OFICIAL – Concursos Públicos, em Concursos
Abertos selecionar o Nº 003/2021 – Processo Seletivo Simplificado para a cidade de Vidal Ramos, onde terá acesso ao Edital e seus Anexos.
4.3. Ler atentamente o edital verificando se atende a todos os requisitos e condições exigidos para assumir o cargo, bem como das regras
constantes neste edital;
4.4. Selecionar o link e Clicar em “Faça sua inscrição”;
4.5. Preencher os dados pessoais;
4.6. Selecionar o cargo desejado;
4.7. Conferir os dados informados, confirmar Inscrição e emitir o Boleto Bancário para pagamento da taxa de inscrição;
4.8. Guardar a ficha de inscrição em seu poder.
4.9. O candidato poderá inscrever-se somente para um cargo.
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4.10. Ao efetuar a inscrição, o candidato estará declarando formalmente que está ciente e preenche as condições de inscrição relacionadas
neste Edital, e que arcará com as consequências de eventuais erros e/ou não preenchimento de qualquer campo da Ficha de Inscrição.
4.11. Uma vez efetuada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração quanto à identificação do candidato ou quanto ao cargo escolhido.
4.12. Não serão aceitas inscrições em qualquer outro modo que não seja o especificado neste Edital. Verificado a qualquer tempo o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos, será ela cancelada.
4.13. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas no inteiro teor deste Edital e das
instruções específicas, das quais não poderá alegar desconhecimento.
4.14. Das condições para inscrição:
4.14.1. Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas do Decreto Federal nº 70.436/1972;
4.14.2. Ter 18 (dezoito) anos completos na data da contratação;
4.14.3. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no Edital;
4.14.4. Não serão aceitas inscrições em caráter condicional, por via postal, fac-símile (fax), correio eletrônico (e-mail) ou qualquer outro
modo que não o especificado neste Edital.
4.14.5. O candidato é responsável pelas informações prestadas na Ficha de Inscrição, arcando com as consequências de eventuais erros e/
ou de não preenchimento de qualquer campo daquele documento. O valor das inscrições segue a tabela abaixo:
CARGO

VALOR R$

Agente Comunitário de Saúde

R$ 50,00

4.15. O valor da inscrição, uma vez pago, não será restituído, salvo em caso de cancelamento do Processo Seletivo.
5. DAS INSCRIÇÕES DE CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS:
5.1. Às pessoas portadoras de necessidades especiais é assegurado o direito de inscrição no Processo Seletivo Simplificadode que trata este
Edital, podendo concorrer às vagas a elas reservadas, desde que haja compatibilidade entre as atribuições do emprego e a deficiência de
que é portador, nos termos do Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999.
5.2. As pessoas portadoras de necessidades especiais participarão da seleção em igualdade de condições com os demais candidatos no que
se refere ao conteúdo da prova, à avaliação, aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação da prova e ao número mínimo de
acertos exigidos para todos os candidatos e especificados neste Edital.
5.3. Os candidatos portadores de necessidades especiais que necessitarem de algum atendimento especial para a realização da prova,
deverão fazer a solicitação no momento da inscrição.
5.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá declarar no Requerimento de Inscrição que a deficiência é compatível com
o exercício das atribuições do Emprego, nos termos do Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, e remeter ao Governo do Município de
Vidal Ramos, conforme item 4.3 deste Edital, Atestado Médico (original), contendo parecer descritivo do médico assistente do candidato,
em receituário próprio, comprovando a deficiência, nos termos da CID-10 - Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde da Organização Mundial de Saúde – 10ª revisão.
5.5. Se aprovado e classificado para o provimento das vagas, o candidato portador de necessidades especiais será submetido à avaliação a
ser realizada por Junta Medica Oficial designada especialmente para exames com fins adicionais, a fim de ser apurada a categoria de sua
deficiência e a compatibilidade do exercício das atribuições do emprego com a deficiência de que é portador.
5.6. Na hipótese de não compatibilidade do exercício das atribuições do emprego com a deficiência de que é portador, o candidato será
eliminado do Teste Seletivo Simplificado, abrindo vaga para o chamamento do próximo classificado na lista de aprovados para o respectivo
emprego.
6. DA PROVA
6.1. O Processo Seletivo Simplificado será constituído de prova, composta por 08 (oito) questões sobre conhecimentos específicos, 04 (quatro) questões de Português, 05 (cinco) questões de conhecimentos gerais e raciocínio lógico e 04 (quatro) questões de Informática Básica
de múltipla escolha, de caráter classificatório, sendo a nota mínima de 5,00 para classificação.
Matéria

Número de Questões

Pontos por Questão

Total de Pontos

Conhecimentos Específicos

08

0,60

4,80

Língua Portuguesa

04

0,40

1,60

Conhecimentos Gerais e Raciocínio
Lógico/Matemática

05

0,40

2,00

Informática Básica

04

0,40

1,60

Total

21

10,00

6.2. A prova terá duração de duas (02) horas, contadas a partir da autorização do fiscal para início da mesma, com duração minima de 30
(trinta) minutos.
6.3. Os programas da prova encontram-se no Anexo I deste Edital.
6.4. O local da realização da prova escrita será divulgado, quando da homologação dos inscritos e a data para a realização da prova escrita
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será no dia 31 de outubro de 2021, com inicio às 14:00 horas no horário oficial de Brasília.
6.5. O candidato deverá comparecer ao seu local de prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o seu
início, munido de documento de identidade e caneta esferográfica com tinta azul ou preta. Ficando impedido o acesso de candidatos para a
realização das provas, que se apresentarem no portão de acesso ao local de prova após às 13:50 horas no horário oficial de Brasília.
6.6. O ingresso na sala de prova somente será permitido ao candidato que apresentar documento de identidade expedido por um dos seguintes órgãos: Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícias Militares, Ministério do Trabalho, Ordens ou Conselhos de Classe
legalmente reconhecidos, ou Conselho Nacional de Trânsito (Carteira Nacional de Habilitação, expedida na forma da Lei n.9.503/97, com
fotografia). O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato.
6.7. Não será permitida a entrada no prédio ou na sala de realização da prova, de candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o seu início.
6.8. Em nenhuma hipótese, haverá segunda chamada, bem como não será aplicada prova fora do local e horário designado por este Edital,
seja qual for o motivo alegado pelo candidato.
6.9. Solicitações de condições especiais para a realização da prova serão analisadas pela Comissão Organizadora e Julgadora do Processo
Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de Vidal Ramos.
6.10. Durante a realização da prova, não será permitida consultas de qualquer natureza, bem como o uso de telefone celular, Pager, fones
de ouvido, calculadora eletrônica ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos ou similares.
6.11. O candidato deverá assinalar suas respostas na folha de respostas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
6.12. Não serão computadas as questões objetivas que não forem assinaladas na folha de respostas; as que contiverem mais de uma
resposta, emenda ou rasura, mesmo que legíveis; e as que forem assinaladas com material diverso daquele constante do item 6.11 deste
Edital.
6.13. Serão de inteira responsabilidade do candidato eventuais erros e omissões cometidos no preenchimento da folha de respostas.
6.14. Será excluído do Processo Seletivo Simplificadoo candidato que:
6.14.1. Comunicar-se com os demais candidatos ou com pessoas estranhas ao Teste Seletivo Simplificado.
6.14.2. Consultar livros ou apontamentos, bem como utilizar-se de instrumentos próprios, salvo os, expressamente, permitidos no Edital.
6.14.3. Ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em caso especial, devidamente acompanhado de um Fiscal do Processo
Seletivo Simplificado.
6.14.4. Portar-se inconvenientemente, perturbando, de qualquer forma, o bom andamento dos trabalhos.
6.14.5. O candidato que não comparecer para realização da prova.
6.15. O candidato somente poderá se retirar do recinto da prova depois de transcorrido 30 minutos do seu início.
6.16. O candidato, ao término da prova, entregará ao Fiscal da sala, o Caderno de Prova e a Grade de Respostas.
6.17. Não será permitida a permanência de acompanhante do candidato ou de pessoas estranhas ao Processo Seletivo Simplificadonas
dependências dos locais de aplicação da prova.
6.18. A inviolabilidade das provas será comprovada no posto de execução, no momento do rompimento do lacre dos envelopes na presença
dos candidatos.
6.19. Ao findar o tempo de duração para realização da prova, será está encerrada e lacrada pelo fiscal, na presença de no mínimo 02 (dois)
candidatos, devendo ser colhida assinatura destes, para fins de possíveis comprovações.
6.20. A classificação dos candidatos aos cargos de Agente Comunitário de Saúde será separada por habilitados e não habilitados. Para a
contratação, primeiro será utilizada a lista dos habilitados, esgotadas as opções, passa-se a chamar os candidatos da lista dos não habilitados, em conformidade com a lei federal n.13.595, de 2018, Art. 6º § 1º.
7. DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS E DO PRAZO PARA RECURSOS
7.1. Os procedimentos para a interposição de recursos, o resultado decorrente da análise dos recursos e a homologação dos resultados finais
do Processo Seletivo Simplificadoserão divulgados de acordo com o disposto no anexo 3 deste Edital.
7.2. O candidato poderá interpor recurso, mediante exposição fundamentada e documentada, referente:
7.2.1. À inscrição não homologada, no prazo de 01 (um) dia útil, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da publicação do Edital de
homologação das inscrições.
7.2.2. Aos resultados do Processo Seletivo Simplificado, no prazo de 01 (um) dia útil, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do respectivo resultado.
7.3. O recurso deverá ser apresentado por escrito, entregue e protocolado na sede da Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, junto ao Setor
de Recursos Humanos, sito a Av. Jorge Lacerda, 1180, centro, CEP: 88.443.000 – Vidal Ramos – SC.
7.4. Os recursos relativos ao gabarito das questões deverão ser realizados no site das inscrições nas datas conforme cronograma de eventos.
O candidato que recorrer de mais de uma questão deverá apresentar um formulário para cada questão. Não se conhecerá dos recursos que
não forem formulados por escrito e os que forem desprovidos de fundamentação.
7.5. Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo e os que não contiverem todos os elementos necessários de acordo com o
item 7.4, ou que tiverem sido interpostos de forma diferente da prevista neste Edital.
7.6. Se da análise dos recursos resultarem anulação de questões, essas serão consideradas como respondidas corretamente por todos os
candidatos. Se resultar alteração de gabarito, a prova de todos os candidatos será corrigida conforme essa alteração e seu resultado final
divulgado de acordo com esse novo gabarito.
7.7. Serão de caráter irrecorrível, na esfera administrativa, os resultados do Teste Seletivo Simplificado, após apreciação dos recursos e
publicação das decisões finais.
8. DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
8.1. A prova será avaliada de zero (0) a dez (10) pontos, de caráter classificatório. Serão divididos os 10 (dez) pontos pelo número de
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questões que compõe a prova escrita, conforme planilha no item 6.1.
8.2. A classificação dos candidatos aprovados será realizada depois de esgotada a fase de recursos, na ordem decrescente da pontuação
obtida na prova.
8.3. A classificação no Processo Seletivo Simplificado, gera para o candidato apenas expectativas de direito à contratação mediante contrato
de trabalho.
8.4. Os aprovados serão convocados na ordem de classificação, sempre obedecendo ao princípio da oportunidade e conveniência, bem
como, a necessidade do serviço público.
8.5. O Governo do Município de Vidal Ramos publicará no Mural Público Municipal e via internet, a lista e classificação final, bem como afixará a listagem no local de inscrição.
9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1. Caso os candidatos obtenham idêntica pontuação final, serão utilizados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate, para
fins de classificação:
9.1.1. Tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o ultimo dia de inscrição neste Processo Seletivo Simplificado, conforme o disposto
no parágrafo único do art. 27, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso);
9.1.2. O que obtiver maior número de acertos nas questões de conhecimentos específicos;
9.1.3. O que obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa;
9.1.4. O que obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Gerais e Raciocínio Lógico/Matemática;
9.1.5. O que obtiver maior número de acertos nas questões de Informática Básica;
9.1.6. O que tiver maior idade;
10. DO INGRESSO
10.1. O ingresso dos candidatos aprovados obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação final, estabelecida de acordo com o item
09 deste Edital.
10.2. Requisitos para o ingresso: o candidato deverá entregar, na data do ingresso:
10.2.1. Cédula de Identidade - RG (cópia);
10.2.2. Certidão de nascimento “se solteiro” ou Certidão de casamento (cópia);
10.2.3. CPF (cópia);
10.2.4. Título de Eleitor (cópia);
10.2.5. Comprovante da última votação (cópia);
10.2.6. PIS ou PASEP (cópia);
10.2.7. Comprovante de nível de escolaridade e demais habilitações exigidas para o emprego;
10.2.8. Carteira de trabalho “página da fotografia e verso” (cópia);
10.2.9. Comprovante de quitação militar – Certificado de Reservista “se do sexo masculino”
(cópia);
10.2.10. Certidão de Antecedentes Criminais, expedida pelo Cartório do Poder Judiciário (original);
10.2.11. Exame médico adicional de boa saúde física e mental, expedido por Junta Médica Oficial;
10.2.12. Preencher, no ato da entrega dos documentos acima, as seguintes declarações fornecidas pelo Departamento de Recursos Humanos: Declaração Negativa de Acumulação de Cargo Público e Declaração de confirmação de endereço conforme comprovante de residência
ou atestado de residência, apresentado no ato da inscrição;
10.3. Os candidatos aprovados que serão convocados através de divulgação no Mural Público Municipal e via internet, terão 10 (dez) dias
úteis para se apresentarem junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Municipalidade situados na Rua Jorge Lacerda, 1.180 88443-000 - Centro – Vidal Ramos – SC., bem como, para apresentarem os documentos e habilitações exigidas, para assinarem seus respectivos contratos, sob pena de perda da vaga.
10.4. O candidato contratado nos termos deste edital vincula-se como segurados obrigatórios do Regime Geral da Previdência Social;
11. DA RESERVA
11.1. Os candidatos classificados constituirão no cadastro de reserva pelo prazo de vigência do processo seletivo.
11.2. A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente a ordem de classificação, não gerando o fato de
aprovação, direito à admissão. Apesar das vagas existentes, os aprovados serão chamados conforme as necessidades locais, a critério da
Administração.
12. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
12.1. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificadoao qual se refere este Edital será de um ano, contado a partir da data de publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, a critério da Administração.
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. Será eliminado do Processo Seletivo Simplificadoo candidato que utilizar ou tiver utilizado recursos ilícitos ou fraudulentos em qualquer
fase de sua realização, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição.
13.2. Caso o candidato convocado para assumir a vaga não preencha os requisitos para o ingresso ou, por qualquer motivo, venha a desistir
da vaga, o Governo do Município de Vidal Ramos convocará o próximo candidato classificado, seguindo, rigorosamente, a ordem final de
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classificação para o respectivo emprego.
13.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Processo Seletivo Simplificadodo Governo do Município de Vidal Ramos, de acordo
com a legislação vigente.
13.4. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
13.4.1. Anexo I - Conteúdos Programáticos das Provas Escritas Objetivas de Múltipla Escolha.
13.4.2. Anexo II – Atribuição de Cargo
13.4.3. Anexo III – Lista de Eventos
Vidal Ramos, 06 de outubro de 2021
NELSON BACK PREFEITO MUNICIPAL
ANEXO I CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA:
Conteúdo Programático é meramente sugestivo, não se restringindo a aplicação das questões ao conteúdo da mesma. Desta forma, o candidato poderá se preparar para as provas utilizando, além das indicações do conteúdo programático, de qualquer bibliografia que trate de
forma sistematizada dos assuntos selecionados;
0.1 - Português
Fonologia: encontros vocálicos, encontros consonantais, dígrafos, divisão silábica, prosódia, ortografia, acentuação; Morfologia: estrutura e
formação das palavras, classes de palavras; Síntaxe: termos da oração, período composto, conceito e classificação das orações, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, pontuação; Semântica: significação das palavras no texto; Interpretação de texto.
0.2 - Conhecimentos Gerais e Raciocínio Lógico/Matemática
Conjunto dos números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão; Propriedades, comparação; Expressões numéricas; Teoria dos
números: pares, ímpares, múltiplos, divisores, primos, compostos, fatoração, divisibilidade, MMC/MDC; Conjunto de números racionais: frações ordinárias e decimais, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação; simplificação e ordem; Conjunto de números
inteiros relativos; propriedades/comparação; adição, subtração, multiplicação e divisão. Matemática Financeira: razão/proporção; regra de
três simples; porcentagem e juros. Fatos históricos, geográficos econômicos e políticos do Município de Vidal Ramos, tais como: limites,
ocupação, exploração, população, produção agrícola, comercial e industrial, composição dos poderes xecutivo e Legislativo. Fatos históricos, geográficos econômicos e políticos do Estado e País; Atualidades envolvendo questões sobre meio ambiente, campanhas preventivas
e educativas, arte e cultura. Tópicos atuais, relevantes e amplamente divulgados, em áreas diversificadas, tais como: Ciências, Política,
Economia, Geografia e História;
0.3 – Informática básica
Conhecimentos básicos de Excel, Word, Internet, e-mail, transmissão de dados, digitação em formulários e manuseio do tablet.
PARTE II – ESPECÍFICA: REFERENTE A CATEGORIA E AS RESPECTIVAS HÁBILIDADES EXIGIDAS PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES INERENTES AO CARGO.
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ASSUNTOS DE PROVA)
Saúde pública e saneamento básico; Endemias e epidemias; Noções básicas das seguintes endemias: Dengue, Zika e chikungunya, Leptospirose, Gripe A. Prevenção primária das endemias acima citadas; Classificação dos gentes transmissores e causadores das endemias acima
citadas; Combate aos agentes transmissores das endemias acima citadas, conforme estratégias e normas vigentes do Ministério da Saúde;
Visitas domiciliares e aos pontos estratégicos: fiscalização para a promoção e preservação da saúde da comunidade, papel do agente na
educação ambiental e saúde da população. Saúde como dever do estado. Saúde como direito social. Noções básicas sobre o SUS. Entendimento sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. As atribuições do agente comunitário de saúde. A participação do agente
comunitário de saúde a grupos específicos. Promoção da saúde: conceito e estratégias. Formas de aprender e ensinar em educação popular,
Cultura popular e sua relação com processos educativos. Pessoas portadoras de necessidades especiais: abordagem, medidas facilitadoras
de inclusão social e direitos legais. Saúde da criança, do adolescente, do adulto e do idoso. Estatuto da criança e do adolescente e do idoso.
Noções de ética e cidadania.
ANEXO II
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:
Agente Comunitário de Saúde:
Realizar mapeamento de sua área; - Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; - Identificar indivíduos e famílias
expostos a situações de risco; - Identificar área de risco; - Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento odontológico, quando necessário; - Realizar ações e atividades, no nível de
suas competências, nas áreas prioritárias da Atenção Básicas; - Realizar, por meio de visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as
famílias sob sua responsabilidade; - Estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco; - Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na
promoção da saúde e na prevenção de doenças; - Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas
de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras; - Traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas necessidades,
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potencialidades e limites; - Identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possa ser potencializados pela equipe e outras
políticas que promovam a qualidade de vida. (LEI Nº 11.350, DE 5 DE OUTUBRO DE 2006, com alterações pela Lei federal nº 13.595/2018)
ANEXO III
LISTA DE EVENTOS
EVENTO

DATA

Publicação do Edital

08/10/2021

Prazo para impugnação do Edital

09/10/2021

Inscrição

10/10 a 22/10/2021

Ultimo dia para pagamento de Inscrição

25/10/2021

Divulgação da lista provisória das Inscrições

26/10/2021

Prazo de recurso contra a lista das Inscrições

27/10/2021

Homologação das Inscrições

28/10/2021

Realização da Prova Escrita

31/10/2021

Divulgação do Gabarito Provisório

01/11/2021

Prazo de Recursos contra o Gabar. Provisório e Questões da
Prova

03/11/2021

Divulgação do Gabarito Definitivo

Ao esgotar os recursos

Divulgação da Lista de Classificação Provisória

Ao esgotar os recursos

Prazo de Recursos contra a Lista de Classificação provisória

Ao esgotar os recursos

Homologação da Lista de Classificação Definitiva

Ao esgotar os recursos

RATIFICAÇÃO Nº. 13/2021

Publicação Nº 3358324

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE VIDAL RAMOS
Processo Licitatório nº. 13/2021
Dispensa de Licitação nº. 06/2021
O Presidente da Comissão de Licitação do Fundo Desenvolvimento Rural de Vidal Ramos informa que o presente Processo de Dispensa de
Licitação para contratação de empresa para prestação de serviços de castração de cães e gatos Conforme Lei autorizativa nº. 2.073/2021
de 06 de outubro de 2021.
RATIFICAÇÃO
Nelson Back, Prefeito Municipal de Vidal Ramos, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento no artigo 25, inciso I, da Lei federal
nº 8.666/93 com as alterações dadas pelas Leis federais nº 8.883/94 e nº 9.648/98.
RATIFICA a DISPENSA de licitação para a contratação direta da empresa MARINA MONETA DANTE ME, CNPJ: 06.972.402/0001-34, rua com
sede na rua Dom Pedro II, 165, Bairro: Centro, CEP: 88.101-420, São José/SC, com fundamento no parecer da Procuradoria do Município e
no artigo 25, “caput”, da Lei federal nº 8.666/93, com as alterações dadas pelas Leis federais nº 8.883/94 e nº 9.648/98.
E autorizo o pagamento da despesa, no valor de R$ 17.500,00 (Dezessete Mil e quinhentos reais) Lei autorizativa nº. 2.073/2021 de 06 de
outubro de 2021, em favor de MARINA MONETA DANTE ME, de acordo com sua proposta de preço considerada compatível com o interesse
público.
Vidal Ramos, 20 de outubro de 2021
NELSON BACK
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3360063

RETIFICAÇÃO Nº 001/2021
EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2021
O Prefeito Municipal do município de Vidal Ramos - SC, no uso de suas atribuições legais e demais cominações de direito, RETIFICA o
presente edital de Processo Seletivo Público para atender à INSTRUÇÃO NORMATIVA C.I. Nº 01/2021, e TORNA PÚBLICO, a presente RETIFICAÇÃO nº 001/2021 do EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PUBLICO Nº 03/2021 nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os
demais itens do Edital:
PREAMBULO
“Onde se lê”
EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2021
“Leia-se”
EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO PUBLICO Nº 03/2021
“Onde se lê”
O Prefeito Municipal de Vidal Ramos, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que estão
abertas inscrições para o Processo Seletivo nº 003/2021, objetivando prover contratação temporária e criar Cadastro de Reserva de Agente
Comunitário de Saúde, constante do Quadro Geral dos Empregos Públicos instituído pela Lei Complementar nº 029/2009 de 04 de outubro
de 2009 (lei do Emprego Público), e que se regerá pelas normas estabelecidas neste edital e demais legislações aplicáveis vigentes.
“Leia-se”
O Prefeito Municipal de Vidal Ramos, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que estão
abertas inscrições para o Processo Seletivo nº 003/2021, objetivando prover contratação e criar Cadastro de Reserva de Agente Comunitário
de Saúde, constante do Quadro Geral dos Empregos Públicos instituído pela Lei Complementar nº 029/2009 de 04 de outubro de 2009 (lei
do Emprego Público), e que se regerá pelas normas estabelecidas neste edital e demais legislações aplicáveis vigentes.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
“Onde se lê”
1.1. O presente Processo Seletivo Simplificado será regido por este edital.
1.2. Este processo será acompanhado pela Comissão Municipal nomeada pela Portaria n.369/2021, de 23 de setembro.
1.3. Este Processo Seletivo Simplificado far-se-á através de prova escrita.
“Leia-se”
0.1. O presente Processo Seletivo Público será regido por este edital.
0.2. Este processo será realizado pela SELETEC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA e acompanhado pela Comissão Municipal nomeada pela
Portaria n.369/2021, de 23 de setembro.
0.3. Este Processo Seletivo Público far-se-á através de prova escrita.
1. DAS VAGAS
“Onde se lê”
Agente Comunitário de Saúde - Habilitado
Área

Micro
Área

Vaga

Carga Horária Semanal

Habilitação minima

Salário Inicial

01

19

01

40h

Ensino Médio Completo e residir na área de atuação.

R$ 1.550,00

02

17

01

40h

03

18

01

40h

Ensino Médio Completo e residir na área de atuação

R$ 1.550,00

Ensino Médio Completo e residir na área de atuação.

R$ 1.550,00

Habilitação minima
Ensino Médio Completo e residir na micro área de atuação.
Ensino Médio Completo e residir na micro área de atuação.

Salário Inicial
R$ 1.550,00
R$ 1.550,00

“Leia-se”
Agente Comunitário de Saúde - Habilitado
Área
01
02

Micro Área
19
17

Vaga
01
01

Carga Horária Semanal
40h
40h
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R$ 1.550,00

4. DA INSCRIÇÃO E TAXAS
“Onde se lê”
1.4. As inscrições serão realizadas no período de 08 a 22 de outubro de 2021 devendo ser efetuada via Internet, no endereço eletrônico
https://portal.consultec.selecao.site/
Leia-se
0.4. As inscrições serão realizadas no período de 08 de outubro a 04 de novembro de 2021 devendo ser efetuada via Internet, no endereço
eletrônico https://portal.consultec.selecao.site/
6. DA PROVA
“Onde se lê”
6.1. O local da realização da prova escrita será divulgado, quando da homologação dos inscritos e a data para a realização da prova escrita
será no dia 31 de outubro de 2021, com inicio às 14:00 horas no horário oficial de Brasília.
“Leia-se”
6.4. O local da realização da prova escrita será divulgado, quando da homologação dos inscritos e a data para a realização da prova escrita
será no dia 05 de dezembro de 2021, com inicio às 14:00 horas no horário oficial de Brasília.
12. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
“Onde se lê”
11.1. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado ao qual se refere este Edital será de um ano, contado a partir da data de publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, a critério da Administração.
“Leia-se”
11.1. O prazo de validade do Processo Seletivo Público ao qual se refere este Edital será de dois anos, contado a partir da data de publicação
da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, a critério da Administração.
ANEXO III
LISTA DE EVENTOS
Onde se lê”
EVENTO

DATA

Publicação do Edital

08/10/2021

Prazo para impugnação do Edital

09/10/2021

Inscrição

10/10 a 22/10/2021

Ultimo dia para pagamento de Inscrição

25/10/2021

Divulgação da lista provisória das Inscrições

26/10/2021

Prazo de recurso contra a lista das Inscrições

27/10/2021

Homologação das Inscrições

28/10/2021

Realização da Prova Escrita

31/10/2021

Divulgação do Gabarito Provisório

01/11/2021

Prazo de Recursos contra o Gabar. Provisório e Questões da
Prova

03/11/2021

Divulgação do Gabarito Definitivo

Ao esgotar os recursos

Divulgação da Lista de Classificação Provisória

Ao esgotar os recursos

Prazo de Recursos contra a Lista de Classificação provisória

Ao esgotar os recursos

Homologação da Lista de Classificação Definitiva

Ao esgotar os recursos
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“Leia-se”
EVENTO

DATA

Publicação do Edital

20/10/2021

Prazo para impugnação do Edital

21/10/2021

Inscrição

10/10 a 04/11/2021

Ultimo dia para pagamento de Inscrição

05/11/2021

Divulgação da lista provisória das Inscrições

08/11/2021

Prazo de recurso contra a lista das Inscrições

09/11/2021

Homologação das Inscrições

10/11/2021

Realização da Prova Escrita

05/12/2021

Divulgação do Gabarito Provisório

06/12/2021

Recursos contra o Gabarito Provisório e Questões da Prova

07 e 08/12/2021

Divulgação do Gabarito Definitivo

Ao esgotar os recursos

Divulgação da Lista de Classificação Provisória

Ao esgotar os recursos

Prazo de Recursos contra a Lista de Classificação provisória

Ao esgotar os recursos

Homologação da Lista de Classificação Definitiva

Ao esgotar os recursos

Por fim, faz saber que, em todo o texto do Edital, onde estiver escrito: Processo Seletivo Simplificado, passa a designar: Processo Seletivo
público.
Vidal Ramos, 18 de outubro de 2021.
PREFEITO

RETIFICAÇÃO N.01/2021 - PROC.SEL.PUBLICO N.04/2021

Publicação Nº 3360065

RETIFICAÇÃO Nº 001/2021
EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2021
O Prefeito Municipal do município de Vidal Ramos - SC, no uso de suas atribuições legais e demais cominações de direito, RETIFICA o
presente edital de Processo Seletivo Público para atender à INSTRUÇÃO NORMATIVA C.I. Nº 01/2021, e TORNA PÚBLICO, a presente RETIFICAÇÃO nº 001/2021 do EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PUBLICO Nº 03/2021 nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os
demais itens do Edital:
PREAMBULO
“Onde se lê”
EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2021
“Leia-se”
EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO PUBLICO Nº 03/2021
“Onde se lê”
O Prefeito Municipal de Vidal Ramos, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que estão
abertas inscrições para o Processo Seletivo nº 003/2021, objetivando prover contratação temporária e criar Cadastro de Reserva de Agente
Comunitário de Saúde, constante do Quadro Geral dos Empregos Públicos instituído pela Lei Complementar nº 029/2009 de 04 de outubro
de 2009 (lei do Emprego Público), e que se regerá pelas normas estabelecidas neste edital e demais legislações aplicáveis vigentes.
“Leia-se”
O Prefeito Municipal de Vidal Ramos, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que estão
abertas inscrições para o Processo Seletivo nº 003/2021, objetivando prover contratação e criar Cadastro de Reserva de Agente Comunitário
de Saúde, constante do Quadro Geral dos Empregos Públicos instituído pela Lei Complementar nº 029/2009 de 04 de outubro de 2009 (lei
do Emprego Público), e que se regerá pelas normas estabelecidas neste edital e demais legislações aplicáveis vigentes.
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1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
“Onde se lê”
1.1. O presente Processo Seletivo Simplificado será regido por este edital.
1.2. Este processo será acompanhado pela Comissão Municipal nomeada pela Portaria n.369/2021, de 23 de setembro.
1.3. Este Processo Seletivo Simplificado far-se-á através de prova escrita.
“Leia-se”
0.1. O presente Processo Seletivo Público será regido por este edital.
0.2. Este processo será realizado pela SELETEC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA e acompanhado pela Comissão Municipal nomeada pela
Portaria n.369/2021, de 23 de setembro.
0.3. Este Processo Seletivo Público far-se-á através de prova escrita.
1. DAS VAGAS
“Onde se lê”
Agente Comunitário de Saúde - Habilitado
Área

Micro
Área

Vaga

Carga Horária Semanal

Habilitação minima

Salário Inicial

01

19

01

40h

Ensino Médio Completo e residir na área de
atuação.

R$ 1.550,00

02

17

01

40h

03

18

01

40h

Ensino Médio Completo e residir na área de
atuação.

R$ 1.550,00

Ensino Médio Completo e residir na área de
atuação

R$ 1.550,00

“Leia-se”
Agente Comunitário de Saúde - Habilitado
Área

Micro Área

Vaga

Carga Horária Semanal

Habilitação minima

Salário Inicial

01

19

01

40h

Ensino Médio Completo e residir na micro área
de atuação.

R$ 1.550,00

02

17

01

40h

Ensino Médio Completo e residir na micro área
de atuação.

R$ 1.550,00

03

18

01

40h

Ensino Médio Completo e residir na micro área
de atuação.

R$ 1.550,00

4. DA INSCRIÇÃO E TAXAS
“Onde se lê”
1.4. As inscrições serão realizadas no período de 08 a 22 de outubro de 2021 devendo ser efetuada via Internet, no endereço eletrônico
https://portal.consultec.selecao.site/
Leia-se
0.4. As inscrições serão realizadas no período de 08 de outubro a 04 de novembro de 2021 devendo ser efetuada via Internet, no endereço
eletrônico https://portal.consultec.selecao.site/
6. DA PROVA
“Onde se lê”
6.1. O local da realização da prova escrita será divulgado, quando da homologação dos inscritos e a data para a realização da prova escrita
será no dia 31 de outubro de 2021, com inicio às 14:00 horas no horário oficial de Brasília.
“Leia-se”
6.4. O local da realização da prova escrita será divulgado, quando da homologação dos inscritos e a data para a realização da prova escrita
será no dia 05 de dezembro de 2021, com inicio às 14:00 horas no horário oficial de Brasília.
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12. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
“Onde se lê”
11.1. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado ao qual se refere este Edital será de um ano, contado a partir da data de publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, a critério da Administração.
“Leia-se”
11.1. O prazo de validade do Processo Seletivo Público ao qual se refere este Edital será de dois anos, contado a partir da data de publicação
da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, a critério da Administração.
ANEXO III
LISTA DE EVENTOS
Onde se lê”
EVENTO

DATA

Publicação do Edital

08/10/2021

Prazo para impugnação do Edital

09/10/2021

Inscrição

10/10 a 22/10/2021

Ultimo dia para pagamento de Inscrição

25/10/2021

Divulgação da lista provisória das Inscrições

26/10/2021

Prazo de recurso contra a lista das Inscrições

27/10/2021

Homologação das Inscrições

28/10/2021

Realização da Prova Escrita

31/10/2021

Divulgação do Gabarito Provisório

01/11/2021

Prazo de Recursos contra o Gabar. Provisório e Questões da
Prova

03/11/2021

Divulgação do Gabarito Definitivo

Ao esgotar os recursos

Divulgação da Lista de Classificação Provisória

Ao esgotar os recursos

Prazo de Recursos contra a Lista de Classificação provisória

Ao esgotar os recursos

Homologação da Lista de Classificação Definitiva

Ao esgotar os recursos

“Leia-se”
EVENTO

DATA

Publicação do Edital

20/10/2021

Prazo para impugnação do Edital

21/10/2021

Inscrição

10/10 a 04/11/2021

Ultimo dia para pagamento de Inscrição

05/11/2021

Divulgação da lista provisória das Inscrições

08/11/2021

Prazo de recurso contra a lista das Inscrições

09/11/2021

Homologação das Inscrições

10/11/2021

Realização da Prova Escrita

05/12/2021

Divulgação do Gabarito Provisório

06/12/2021
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07 e 08/12/2021

Divulgação do Gabarito Definitivo

Ao esgotar os recursos

Divulgação da Lista de Classificação Provisória

Ao esgotar os recursos

Prazo de Recursos contra a Lista de Classificação provisória

Ao esgotar os recursos

Homologação da Lista de Classificação Definitiva

Ao esgotar os recursos
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Por fim, faz saber que, em todo o texto do Edital, onde estiver escrito: Processo Seletivo Simplificado, passa a designar: Processo Seletivo
público.
Vidal Ramos, 18 de outubro de 2021.
PREFEITO
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Publicação Nº 3360064

RETIFICAÇÃO Nº 001/2021
EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2021

O Prefeito Municipal do município de Vidal Ramos - SC, no uso de suas atribuições legais e demais
cominações de direito, RETIFICA o presente edital de Processo Seletivo Público para atender à
INSTRUÇÃO NORMATIVA C.I. Nº 01/2021, e TORNA PÚBLICO, a presente RETIFICAÇÃO nº
001/2021 do EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PUBLICO Nº 03/2021 nos itens a seguir descritos,
mantendo inalterados os demais itens do Edital:
PREAMBULO

“Onde se lê”
EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2021
“Leia-se”
EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO PUBLICO Nº 03/2021

“Onde se lê”
O Prefeito Municipal de Vidal Ramos, no uso de suas atribuições legais, TORNA
PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que estão abertas inscrições para oProcesso Seletivo
nº 003/2021, objetivando prover contratação temporária e criar Cadastrode Reserva de Agente
Comunitário de Saúde, constante do Quadro Geral dos Empregos Públicos instituído pela Lei
Complementar nº 029/2009 de 04 de outubro de 2009(lei do Emprego Público), e que se regerá pelas
normas estabelecidas neste edital e demais legislações aplicáveis vigentes.
“Leia-se”
O Prefeito Municipal de Vidal Ramos, no uso de suas atribuições legais, TORNA
PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que estão abertas inscrições para oProcesso Seletivo
nº 003/2021, objetivando prover contratação e criar Cadastro de Reserva de Agente Comunitário de
Saúde, constante do Quadro Geral dos Empregos Públicos instituído pela Lei Complementar nº
029/2009 de 04 de outubro de 2009 (lei do Emprego Público), e que se regerá pelas normas
estabelecidas neste edital e demais legislações aplicáveis vigentes.

1.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

“Onde se lê”
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O presente Processo Seletivo Simplificado será regido por este edital.
Este processo será acompanhado pela Comissão Municipal nomeada pela Portaria
n.369/2021, de 23 de setembro.
Este Processo Seletivo Simplificado far-se-á através de prova escrita.

1.3.
“Leia-se”

1.1.
1.2.

O presente Processo Seletivo Público será regido por este edital.
Este processo será realizado pela SELETEC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA e
acompanhado pela Comissão Municipal nomeada pela Portaria n.369/2021, de 23 de
setembro.
Este Processo Seletivo Público far-se-á através de prova escrita.

1.3.

2. DAS VAGAS
“Onde se lê”
Agente Comunitário de Saúde - Habilitado
Carga
Habilitação
Vaga
Horária
minima
Semanal

Área

Micro
Área

01

19

01

40h

02

17

01

40h

03

18

01

40h

Ensino Médio Completo e
residirna área de atuação.
Ensino Médio Completo e
residir na área de atuação

Salário
Inicial
R$ 1.550,00

R$ 1.550,00

Ensino Médio Completo e residir
R$ 1.550,00
na área de atuação.

“Leia-se”

Área

4.

Agente Comunitário de Saúde - Habilitado
Carga Horária
Habilitação minima
Micro Área Vaga
Semanal

Salário
Inicial

01

19

01

40h

Ensino Médio Completo e residir na
R$ 1.550,00
micro área de atuação.

02

17

01

40h

Ensino Médio Completo e residir na
micro área de atuação.
R$ 1.550,00

03

18

01

40h

Ensino Médio Completo e residir na
R$ 1.550,00
micro área de atuação.

DA INSCRIÇÃO E TAXAS
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“Onde se lê”

1.4. As inscrições serão realizadas no período de 08 a 22 de outubro de 2021 devendo ser efetuada

via Internet, no endereço eletrônico https://portal.consultec.selecao.site/
Leia-se

1.4. As inscrições serão realizadas no período de 08 de outubro a 04 de novembro de 2021 devendo
ser efetuada via Internet, no endereço eletrônico https://portal.consultec.selecao.site/
6.

DA PROVA

“Onde se lê”
6.4. O local da realização da prova escrita será divulgado, quando da homologação dos inscritos e a
data para a realização da prova escrita será no dia 31 de outubro de 2021, com inicio às 14:00 horas
no horário oficial de Brasília.
“Leia-se”
6.4. O local da realização da prova escrita será divulgado, quando da homologação dos inscritos e a
data para a realização da prova escrita será no dia 05 de dezembro de 2021, com inicio às 14:00 horas
no horário oficial de Brasília.
12. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
“Onde se lê”
12.1.

O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado ao qual se refere este Edital será de um

ano, contado a partir da data de publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser
prorrogado uma vez por igual período, a critério da Administração.

“Leia-se”
12.1.

O prazo de validade do Processo Seletivo Público ao qual se refere este Edital será de dois

anos, contado a partir da data de publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser
prorrogado uma vez por igual período, a critério da Administração.
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Onde se lê”
EVENTO

DATA

Publicação do Edital

08/10/2021

Prazo para impugnação do Edital

09/10/2021

Inscrição

10/10 a 22/10/2021

Ultimo dia para pagamento de Inscrição

25/10/2021

Divulgação da lista provisória das Inscrições

26/10/2021

Prazo de recurso contra a lista das Inscrições

27/10/2021

Homologação das Inscrições

28/10/2021

Realização da Prova Escrita

31/10/2021

Divulgação do Gabarito Provisório

01/11/2021

Prazo de Recursos contra o Gabar. Provisório e Questões da
Prova

03/11/2021

Divulgação do Gabarito Definitivo

Ao
esgotar
recursos

os

Divulgação da Lista de Classificação Provisória

Ao

esgotar os recursos

Prazo de Recursos contra a Lista de Classificação provisória

Ao

esgotar os recursos

Homologação da Lista de Classificação Definitiva

Ao

esgotar os recursos

“Leia-se”

EVENTO

DATA

Publicação do Edital

20/10/2021

Prazo para impugnação do Edital

21/10/2021

Inscrição

10/10 a 04/11/2021

Ultimo dia para pagamento de Inscrição

05/11/2021

Divulgação da lista provisória das Inscrições

08/11/2021

Prazo de recurso contra a lista das Inscrições

09/11/2021

Homologação das Inscrições

10/11/2021

Realização da Prova Escrita

05/12/2021

Divulgação do Gabarito Provisório

06/12/2021

Recursos contra o Gabarito Provisório e Questões da Prova

07 e 08/12/2021
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Divulgação do Gabarito Definitivo

Ao esgotar os recursos

Divulgação da Lista de Classificação Provisória

Ao esgotar os recursos

Prazo de Recursos contra a Lista de Classificação provisória

Ao esgotar os recursos

Homologação da Lista de Classificação Definitiva

Ao esgotar os recursos

Por fim, faz saber que, em todo o texto do Edital, onde estiver escrito: Processo Seletivo
Simplificado, passa a designar: Processo Seletivo público.

Vidal Ramos, 18 de outubro de 2021.

PREFEITO
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ANULAÇÃO PREGÃO 55/2021

Publicação Nº 3358351
Página: 1 / 1

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL VIDAL RAMOS
Avenida Jorge Lacerda, 1180 - Centro - Vidal Ramos - SC
CEP: 88443-000 CNPJ: 83.102.376/0001-34 Telefone: (47) 3356-2300
E-mail: prefeitura@vidalramos.sc.gov.br Site: www.prefeituravidalramos.

Pregão presencial
Nr.: 55/2021 - PR
Nr. do Processo:
Data do Processo:

92/2021
16/09/2021

NOTA DE ANULAÇÃO DE PROCESSO DE COMPRA Nr.:55/2021
OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO
MUNICIPAL NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE SALÃO, CAMPEONATO DE FUTSAL VETERANOS/MASTER,
CAMPEONATO INFANTIL DE FUTSAL, ARBITRAGEM PARA COPA INTERMUNICIPAL DE FUTSAL E 01 (UM)
ÁRBITRO, 02 (DOIS) AUXILIARES e 01 (um) DELEGADO PARA APITAR O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE
CAMPO,

MOTIVO:

Ilegalidade

Vidal Ramos, 12 de Outubro de 2021
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Videira
Prefeitura
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 40/2021 - PMV

Publicação Nº 3359173

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE VIDEIRA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 40/2021 - PMV
O Município de Videira comunica a homologação dos seguintes atos:
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 40/2021 - PMV
HOMOLOGAÇÃO: 20/10/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT POSTINHO E REFORMA DE ENTRADA
DE ENERGIA DA GARAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, AGRICULTARA E MEIO AMBIENTE E RECONSTITUIÇÃO DO RAMAL DE CARGA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.
VALOR TOTAL DA DESPESA: R$ 7.831,60 (sete mil oitocentos e trinta e um reais e sessenta centavos)
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.
Videira - SC, 20 de outubro de 2021.
FABIANO LUIZ MARAFON
Secretário Municipal de Gabinete

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 41/2021 - PMV

Publicação Nº 3359718

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE VIDEIRA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 41/2021 - PMV
O Município de Videira comunica a homologação dos seguintes atos:
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 41/2021 - PMV
HOMOLOGAÇÃO: 20/10/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA "ELIANE FENILLI LINS EPP" PARA AQUISIÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE INCLUINDO MATERIAL E
MÃO DE OBRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRIANÇA DO FUTURO - CAIC.
VALOR TOTAL DA DESPESA: R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais)
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.
Videira - SC, 20 de outubro de 2021.
FABIANO LUIZ MARAFON
Secretário Municipal de Gabinete

EXTRATO DO CONTRATO N. 0452/2021

Publicação Nº 3358296

Extrato do Contrato n. 0452/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA
CONTRATADA: GRAZIÉLI GUEDES LAUBE
CPF: 053.981.889-50
OBJETO: Admissão para atender em caráter de excepcional interesse público a necessidade temporária da demanda, incapaz de ser suportado pela Secretaria de Educação, devido não haver Concurso Público vigente para o referido cargo. (Processo Seletivo: 001/2020; Classificação da Contratada: 72º lugar; Vigência do Processo Seletivo: até 07 de dezembro de 2022, conforme Decreto nº 17.683/21.
VIGÊNCIA: de 05 de agosto de 2021 a 22 de dezembro de 2021
FUNÇÃO: Professor – Área de Atuação: Ensino Fundamental Séries Iniciais
LOCAL: Secretaria Municipal de Educação
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R$ 3.764,78 (três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos)

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 242/2021 A 243/2021

Página 2444

Publicação Nº 3359774

Ata Nº..: ATA 242/2021
Contratante..: MUNICIPIO DE VIDEIRA
Contratada...: PIATÃ COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI – ME.
Valor............: R$ 169.200,00 (cento e sessenta e nove mil e duzentos reais).
Vigência.......: Início: 20/10/2021
Término: 20/10/2022
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 108/2021
Objeto..........: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURAS, COM PEDIDOS PARCELADOS,
DE MATERIAIS E COMPONENTES ELÉTRICOS PARA A RESTAURAÇÃO E MONTAGEM DA
DECORAÇÃO NATALINA DE VIDEIRA - SC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
Ata Nº..: ATA 243/2021
Contratante..: MUNICIPIO DE VIDEIRA
Contratada...: MG LIGHT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
Valor............: R$ 219.800,00 (duzentos e dezenove mil e oitocentos reais).
Vigência.......: Início: 20/10/2021
Término: 20/10/2022
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 108/2021
Objeto..........: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURAS, COM PEDIDOS PARCELADOS,
DE MATERIAIS E COMPONENTES ELÉTRICOS PARA A RESTAURAÇÃO E MONTAGEM DA
DECORAÇÃO NATALINA DE VIDEIRA - SC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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Publicação Nº 3359780

O Município de Videira no dia 20 (vinte) de outubro comunica a homologação do seguinte ato:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2021
PROCESSO Nº 206/2021 HOMOLOGAÇÃO: 20/10/2021
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VIDEIRA
Objeto..........: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURAS, COM PEDIDOS PARCELADOS,
DE MATERIAIS E COMPONENTES ELÉTRICOS PARA A RESTAURAÇÃO E MONTAGEM DA
DECORAÇÃO NATALINA DE VIDEIRA - SC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
Contratada...: PIATÃ COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI – ME.
Valor............: R$ 169.200,00 (cento e sessenta e um mil reais).
Contratada...: MG LIGHT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
Valor............: R$ 219.800,00 (duzentos e dezenove mil e oitocentos reais).
Videira - SC, 20/10/2021.
DORIVAL CARLOS BORGA
Prefeito Municipal
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Vitor Meireles
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO 058/2021

Publicação Nº 3359374

Processo de Licitação 058/2021
CHAMADA PÚBLICA 002/2021
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES
A Prefeitura Municipal de Vitor Meireles, pessoa jurídica de direito público, com sede a Rua Santa Catarina, n° 2.266, Centro, Vitor Meireles - SC, inscrita no CNPJ 79.372.520/0001-85, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o Senhor BENTO FRANCISCO SILVY, no
uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no art.14, da Lei nº 11.947/2009 e na Resolução FNDE nº 004/2015, através
da Secretaria Municipal de Educação, vem realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/Pnae, durante o ano de 2021. Os
interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de
Venda no período de 17 de novembro ás 14h00min horas na Secretaria de Administração e Finanças no Departamento de Licitações.
Vitor Meireles (SC), em 20 de outubro de 2021.
BENTO FRANCISCO SILVY
Prefeito Municipal

LISTA DE INSCRIÇÕES DEFERIDAS PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021

Publicação Nº 3358303

Relação de Inscrições Deferidas
Processo Seletivo 001/2021
Vitor Meireles/SC - Prova teórica
Professor de Artes - Habilitado
Nº INSC

CANDIDATO

2118845

Danieli Sinclair Decarli

2113573

Rozane Da Silva

Professor de Artes - Não Habilitado
Nº INSC

CANDIDATO

2112954

Eduarda Bigayra Dos Santos Criri

2119001

Larissa Soethe

2116643

Tatiana Penz Feliciano

Professor de Educação Física - Habilitado
Nº INSC

CANDIDATO

2119293

Elaine Kosicla Camlem Pate

2113632

Paloma Jacinto

2113575

Rozane Da Silva

Professor de Educação Física - Não Habilitado
Nº INSC

CANDIDATO

2112955

Eduarda Bigayra Dos Santos Criri

2116943

Jaini Machado

2114353

Josilaine Rucsinski

2113639

Leandro Tillmann

Professor Bilíngue (Xokleng) - Habilitado
Nº INSC

CANDIDATO

2119292

Elaine Kosicla Camlem Pate

Professor Bilíngue (Xokleng) - Não Habilitado
Não há candidatos neste cargo Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais - Não Habilitado
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Nº INSC

CANDIDATO

2113997

Aline Paclon Da Cunha

2118192

Analu Tando Vignoli Caxias Popo

2119095

Camila Vacla Vignoli Caxias Popo

2115314

Daiana Waldrich

2117447

Edina Milena Loos

2119197

Emily Izabel Fossa

2116944

Jaini Machado

2116746

Jessyca Fonseca Costa

2111539

Luzia De Souza

2114898

Patricia Eduarda Scottini

2117423

Stefani Aparecida Prange Da Silveira
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Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais - Habilitado
Nº INSC

CANDIDATO

2115340

Ariana Floriano

2114361

Cleonice Dias Habitzreuter

2117536

Elaine Cristina Beninca

2115750

Giovana Aparecida Laurindo

2112938

Janaina Ramos

2115437

Jéssica Formentin da Silveira

2116926

Juarez Lucas Batista Da Silva

2112522

Jucelia De Almeida

2118312

Karina Meneghelli Tomaz

2118311

Leoni Aparecida Sepka

2114154

Liliane Baptista Da Costa

2117880

Luciane Meire Dalpra Da Silva

2118130

Marina De Oliveira

2112834

Márcia Frigo

2113508

Priscila Marchi Fausto

2113231

Rosimeri Luzia Schutze Maiberg

2116595

Samanta Mayer Martins Granemann

2113355

Tainá Pandini Lichtenfelz

2116644

Tatiana Penz Feliciano

2115747

Vera Cristina Zwang

2114364

Zenita Ignaczuk
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Xanxerê
Prefeitura
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0037/2021

Publicação Nº 3358580

MUNICÍPIO DE XANXERÊ
Processo nº 0191/2021 – Dispensa de Licitação nº 0037/2021
O Município de Xanxerê, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Oscar Martarello, justifica a Dispensa de Licitação para a Contratação do SESC - Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.603.595/0017-25 para ministrar curso de atendimento bilingue, enfoque em língua
espanhola, no valor total de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais). De acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações em seu Art. 24,
inciso XIII.
Xanxerê-SC, 20 de outubro de 2021. Oscar Martarello – Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0083/2021

Publicação Nº 3358696

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo licitatório nº 0192/2021 – Pregão Presencial nº 0083/2021
O MUNICÍPIO DE XANXERÊ-SC, nos termos da Lei Federal n° 10.520/02 e suas alterações, torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial n° 0083/2021, tendo como objeto a contratação de empresa para Fornecimento de Plataforma para Informações
Geográficas (PIG) para Gestão do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), com rotinas para atendimento da Instrução Normativa
n° 1877 e Gerenciamento de postagens de intimações e notificações de lançamento, conforme especificações do Edital e seus anexos. O
recebimento das propostas será até às 08:45h, do dia 10 de novembro de 2021, no setor de protocolo e a abertura será realizada às 09:00h
do mesmo dia. Retirada do Edital no site www.xanxere.sc.gov.br.
Xanxerê-SC, 20 de outubro de 2021. Oscar Martarello – Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0084/2021

Publicação Nº 3358599

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE XANXERÊ-SC, juntamente com o Fundo Municipal de Saúde e de Assistência Social, nos termos da Lei Federal n° 10.520/02
e suas alterações, torna público que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 0084/2021, do tipo menor preço por
LOTE, tendo como objeto o Registro de Preços para futura e parceladas contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
mão de obra para manutenção corretiva, limpeza, higienização, revisão, instalação e retirada de aparelhos de ar condicionado e aquisição
de cargas de gás nos equipamentos de refrigeração de ambientes das diversas Secretarias do Município, Policia Militar e Policia Civil e Corpo
de Bombeiros Militar de Xanxerê, conforme especificações, quantidades constantes no Edital e seus anexos. O recebimento das propostas
será até às 08h45min do dia 09 de novembro de 2021 no setor de Protocolo da Prefeitura Municipal e a abertura às 09h00min do mesmo
dia na Sala de Licitações. Retirada do Edital no site www.xanxere.sc.gov.br. Informações complementares email: licita@xanxere.sc.gov.br.
Xanxerê-SC, 20 de outubro de 2021. Oscar Martarello - Prefeito Municipal.

AVISO DE REABERTURA DO PREGÃO Nº 0067/2021

Publicação Nº 3360060

AVISO DE REABERTURA PRAZO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 0154/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 0067/2021
O MUNICÍPIO DE XANXERÊ-SC, nos termos da Lei Federal n° 10.520/02 e suas alterações, torna público que está reabrindo o prazo de
abertura do Pregão Presencial n° 0067/2021, tendo como objeto o Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de divisórias
e materiais correlatos (portas, bancadas) e serviços de montagem e desmontagem de divisórias, destinados às Secretarias Municipais de
Xanxerê, Corpo de Bombeiros Militar de Xanxerê e Polícia Militar, em virtude do processo ter ficado deserto. O recebimento das propostas
será até às 10:15h, do dia 10 de novembro de 2021, no setor de protocolo e a abertura será realizada às 10:30h do mesmo dia. Retirada
do Edital e anexos no site www.xanxere.sc.gov.br.
Xanxerê-SC, 20 de outubro de 2021. Oscar Martarello – Prefeito Municipal.
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Publicação Nº 3358293

DECRETO N° 394/2021
HOMOLOGA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EDITAL
033/2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
OSCAR MARTARELLO, Prefeito do Município de Xanxerê, SC, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento no artigo 69, incisos
III e VIII, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica homologada a classificação final do Processo Seletivo Simplificado, da Secretaria Municipal de Educação, referente ao Edital nº
033/2021, conforme relação anexa, parte integrante desde Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Xanxerê/SC, 20 de outubro de 2021.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 690/2021

Publicação Nº 3358419

PORTARIA Nº 690/2021
CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
OSCAR MARTARELLLO
Prefeito Municipal de Xanxerê - SC
No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Artigo 69 inciso VI, Lei HW 1.775/91 Art. 77, e Decreto
nº AJG nº 186/2016.
RESOLVE
CONCEDER, férias a partir de 05.10.2021 a 10.11.2021, 37 (trinta e sete) dias, ao Servidor Público Municipal Sr. ROSIMAR INEIA, brasileiro,
residente e domiciliado na cidade de Xanxerê - SC, portador do RG nº 3.764.085 e CPF nº 020.041.749-51, nomeado pelo Decreto Municipal
Nº AM 066/2017, no cargo de OPERADOR DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, com 40 (quarenta) horas semanais.
As férias referem-se aos períodos aquisitivos de:
20.02.2017 a 19.02.2018: 07 dias
20.02.2018 a 19.02.2019: 30 dias
Esta portaria entra em vigor nesta data. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE XANXERÊ SC
Em 04 de Outubro de 2021.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 691/2021

Publicação Nº 3358631

PORTARIA Nº 691/2021
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
OSCAR MARTARELLLO
Prefeito Municipal de Xanxerê - SC
No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Artigo 69 inciso VI, Lei HW 1.775/91 Art. 77, e Decreto
nº AJG nº 186/2016.
RESOLVE
CONCEDER, férias a partir de 04.10.2021 a 13.10.2021, 10 (dez) dias, a Servidora Pública Municipal Sra. EUNICE DE OLIVEIRA, brasileira,
residente e domiciliada na cidade de Xanxerê - SC, portadora do RG nº 3.451.621.2 e CPF nº 004.994.409-60, nomeada pelo Decreto Municipal Nº AJG 123/2013, no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, com 40 (quarenta) horas semanais.
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As férias referem-se ao período aquisitivo de 26.04.2021 a 25.04.2022.
Esta portaria entra em vigor nesta data. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE XANXERÊ SC
Em 04 de Outubro de 2021.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 692/2021

Publicação Nº 3358674

PORTARIA Nº 692/2021
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal de Xanxerê - SC
No uso de suas atribuições legais estabelecidas pela Lei Orgânica Municipal Artigo 69 inciso VI e VIII, Lei Municipal nº HW 1.775/91, Lei
Municipal nº AM 2.907/06 e Lei Municipal BLB nº 3112/09.
RESOLVE
CONCEDER, Licença Prêmio por assiduidade por um período de 61 (sessenta e um) dias a partir de 01.11.2021 a 31.12.2021, ao Servidor
Público Municipal Sr. AGENOR FERNANDES, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade de Xanxerê - SC, portador da RG nº 1.785.525 e
CPF nº 400.781.839-87, nomeado conforme Decreto Municipal Nº AM 135/07, no cargo de MOTORISTA, com carga horária de 40 (quarenta)
horas semanais.
A licença prêmio concedida refere-se ao período de:
04.04.2007 a 08.06.2009 = 13 dias
09.06.2009 a 08.06.2012 = 30 dias
09.06.2012 a 08.06.2015 = 18 dias
O deferimento atende ao requerimento protocolado Nº 0003994/2021, datado de 04.10.2021.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Passando a vigorar a Licença Prêmio a partir de 01.11.2021. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE XANXERÊ SC
Em 04 de Outubro de 2021.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 693/2021

Publicação Nº 3358694

PORTARIA Nº 693/2021
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal de Xanxerê – SC
No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Artigo 69 inciso VI, Lei HW 1.775/91 Art. 77, e Decreto
nº AJG nº 186/2016.
RESOLVE
CONCEDER, férias a partir de 20.10.2021 a 29.10.2021, 10 (dez) dias a Servidora Pública Municipal Sra. CHRISTIANE ARCARI, brasileira, residente e domiciliada na cidade de Xanxerê - SC, portadora do RG nº 3.406.493 e CPF nº 007.745.809-50, nomeada pelo Decreto Municipal
nº AM 155/03 para o cargo de NUTRICIONISTA, com 20 (vinte) horas semanais e posterior Decreto Municipal nº AM 155/08 para o cargo
de NUTRICIONISTA, com 20 (vinte) horas semanais.
O deferimento atende ao requerimento datado de 04.10.2021.
As férias referem-se ao período aquisitivo de 07.05.2020 a 06.05.2021 = 10 dias (matrícula 2564). As férias referem-se ao período aquisitivo
de 01.07.2020 a 30.06.2021 = 10 dias (matrícula 3757)
Esta portaria entra em vigor nesta data. Revogam-se as disposições em contrário.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE XANXERÊ SC
Em 04 de Outubro de 2021.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 694/2021

Publicação Nº 3358713

PORTARIA Nº 694/2021
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
OSCAR MARTARELLLO
Prefeito Municipal de Xanxerê - SC
No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Artigo 69 inciso VI, Lei HW 1.775/91 Art. 77, e Decreto
nº AJG nº 186/2016.
RESOLVE
CONCEDER, férias a partir de 11.10.2021 a 17.10.2021, 07 (sete) dias, a Servidora Pública Municipal Sra. CRISTIANE GOLEMBIESKI, brasileira, residente e domiciliada na cidade de Xanxerê - SC, portadora do RG nº 3.555.700-1 e CPF nº 022.705.939-52, nomeada pelo Decreto
Municipal Nº BLB 023/09, no cargo de ASSISTENTE SOCIAL, com 30 (trinta) horas semanais.
As férias referem-se ao período aquisitivo de 01.08.2020 a 31.07.2021.
Esta portaria entra em vigor nesta data. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE XANXERÊ SC
Em 05 de Outubro de 2021.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 695/2021

Publicação Nº 3358727

PORTARIA Nº 695/2021
REVOGAR PORTARIA Nº 374/2020 E REVOGAR PORTARIA Nº 285/2021
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal de Xanxerê - SC
No uso de suas atribuições legais estabelecidas pela Lei Orgânica Municipal Artigo 69 inciso VI e VIII, Lei Municipal nº HW 1.775/91, Lei
Municipal nº AM 2.907/06.
RESOLVE
REVOGAR PORTARIA Nº 374/2020 E REVOGAR PORTARIA Nº 285/2021 DE INSALUBRIDADE a partir de 05.10.2021, a Servidora Pública
Municipal Sra. ROSANE DIAS DE GODOY, brasileira, residente e domiciliada na cidade de Xanxerê - SC, portador do RG nº 3.407.102 e CPF
nº 026.587.359-28, nomeado pelo Decreto Municipal Nº BLB 290/2011, para o cargo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, com 40 (quarenta)
horas semanais.
Esta portaria entra em vigor nesta data. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE XANXERÊ SC
Em 05 de Outubro de 2021.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal
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Xavantina
Prefeitura
EDITAL DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO OU CAPACITAÇÃO - EDITAL Nº
001/2021

Publicação Nº 3358425

EDITAL DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO OU CAPACITAÇÃO
EDITAL Nº 001/2021
Fixa normas para progressão funcional por cursos de aperfeiçoamento ou capacitação do magistério público Municipal de Xavantina (SC) e
dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE XAVANTINA, Estado de Santa Catarina – SC, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto e nos
termos do inciso III do artigo 237 da Lei Complementar nº 02, de 09 de outubro de 2000, e do inciso III do artigo 19, 31 e 33 da Lei 1.647,
de 17 de maio de 2018, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos membros do magistério público municipal, que a Secretaria Municipal da
Educação, Cultura e Esportes estará recebendo, no período de 21 de outubro de 2021 à 02 de dezembro de 2021, solicitação para progressão por Cursos de Aperfeiçoamento ou Capacitação, nos termos legais supracitados e normas deste Edital.
1. DOS REQUISITOS
1.1 Ser membro efetivo do quadro do magistério público municipal;
1.2 Ter o estágio probatório concluído e homologado até 20/10/2021 (artigo 20, LOM 1.647/2018);
1.3 Ter 120 (cento e vinte) horas de cursos de aperfeiçoamento ou capacitação, na área de atuação específica de atuação, ou disciplina
afim (artigo 31, §4º, LOM 1.647/2018);
1.4 A carga horária dos cursos deverá ser igual ou superior a 4 (quatro) horas/aula para cada curso (artigo 31, §3º, LOM 1.647/2018);
1.5 Estar em exercício em escola municipal ou na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes;
1.6 Não estar em licença para tratamento de interesses particulares.
2. DA DOCUMENTAÇÃO
2.1 Requerimento, conforme modelo do anexo único deste edital, devidamente preenchido e assinado pelo servidor do Magistério, acompanhado de:
2.1.1 Originais dos Certificados dos cursos de Aperfeiçoamento e ou Capacitação, cursados a partir de 01/10/2018 até 20/10/2021.
2.2 Apresentado o original, o servidor responsável deverá providenciar cópia do Certificado com carimbo de “confere com o original” em
cada uma delas.
3. DA SOLICITAÇÃO
3.1 Deverá ocorrer pessoalmente, pelo(a) servidor(a), na sede da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes, no horário normal
de funcionamento (das 07:45h às 11:45h e das 13:00h às 17:00h).
4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 Serão aceitos, para a solicitação do progresso por curso de aperfeiçoamento ou capacitação, certificados de cursos freq-entados, na área
de atuação, no período de 01/10/2018 até 20/10/2021.
4.2 Os servidores do magistério, afastados para o exercício de cargo em comissão, função de confiança, serão considerados como se em
efetivo exercício estivessem.
4.3 A Prefeitura Municipal, através do setor competente, expedirá ato concedendo a progressão, conforme lei vigente, que será publicado
em Diário Oficial.
4.4 O membro do magistério, que prestar declaração falsa ou apresentar documento adulterado, terá cancelado e anulado o ato do progresso por nova habilitação, com responsabilidade estabelecida pelo artigo 299 do Código Penal Brasileiro.
4.5 A concessão da progressão por cursos de aperfeiçoamento ou capacitação ocorrerá a partir de janeiro de 2022, conforme artigo 31,
§6º, da Lei 1.647/2018.
4.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes e setor jurídico da Prefeitura Municipal.
Xavantina, Estado de Santa Catarina, em 21 de outubro de 2021.
ARI PARISOTTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada no D.O.M. (Diário Oficial dos Municípios).
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ANEXO ÚNICO
EDITAL DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO OU CAPACITAÇÃO
EDITAL Nº 001/2021
REQUERIMENTO
CONFORME ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO OU CAPACITAÇÃO – 001/2021
À Sra. Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Eli Fernanda Pinzetta
Eu, .............................................................., ocupante do cargo de provimento efetivo de professora .............................................
..........., portadora do RG nº XXXXXXXXX e inscrita no CPF sob o nº XXXXXXXXXXXXXXXXX-XX, residente e domiciliada no endereço
............................, venho, através deste, requerer progressão funcional por cursos de aperfeiçoamento ou capacitação do magis´terio
público municipal de Xavantina, conforme artigo 19, 30 e seguintes da Lei Municipal 1.647/2018 e edital publicado.
Os certificados e suas respectivas cópias seguem anexas neste requerimento.
Em ___/___/______,
Atenciosamente,
SERVIDORA
CPF:

EDITAL PREGÃO ELETRONICO Nº003/2021 PMXV

Publicação Nº 3358954

AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE XAVANTINA–SC, AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021 PMXV, Objeto: Aquisição de um trator agrícola de pneus fabricação nacional, tração 4x4, motor diesel 4 cilindros turbo intercooler com potência mínima de 100 a 105 cv para
atendimento aos agricultores do município de Xavantina-sc, conforme especificações constantes no anexo "I" termo de referência deste
edital. Tipo: Menor Preço Por Item, Recebimento das propostas: até às 08h50 do dia 05/11/2021. Abertura das propostas e início da sessão
de disputa de lances: dia 05/11/2021 às 09:00h. LOCAL: Bolsa de Licitações e Leilões, www.bll.org.br. O Edital e informações poderão ser
obtidas na Prefeitura Municipal de Xavantina, localizada na Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, nº 163, Centro, de segunda a sexta-feira,
no horário das 07:45 às 11:45 horas e das 13:00 às 17:00 horas, ou pelo telefone (0**49) 3454-3100. Xavantina - SC, em 20 de outubro
de 2021. ARI PARISOTTO Prefeito Municipal.

LEI COMPLEMENTAR N. 088, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359093

LEI COMPLEMENTAR N. 088, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021.
Altera a redação do artigo 22 da Lei Complementar Municipal n. 20, de 25 de março de 2004, fixando nova data-base para a revisão geral
anual dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE XAVANTINA, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições conferidas pelo art. 101, inc. V da Lei Orgânica Municipal, faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e este sanciona e promulga a seguinte LEI
COMPLEMENTAR:
Art. 1° Fica alterado o artigo 22 da Lei Complementar Municipal nº 20, de 25 de março de 2004, que estabelece a data-base para revisão
geral anual dos vencimentos dos servidores públicos do poder Executivo Municipal, passando a vigorar com a seguinte redação:
Lei Complementar Municipal nº 20, de 25 de março de 2004
“Art. 22. É estabelecido o dia 1º do mês de janeiro de cada ano, como data-base para revisão geral anual dos vencimentos dos servidores
públicos municipais ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo do Município de Xavantina, nos termos do artigo 37, inciso X, da
Constituição Federal da República Federativa do Brasil.
Parágrafo único. A mesma data-base se aplicará para revisão geral anual:
I – Dos Vencimentos dos profissionais do Magistério Público Municipal, regidos pela Lei Ordinária Municipal n. 1647/18, ou outra que vier
a substituí-la;
II – Dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, regidos, respectivamente, pela Lei Complementar Municipal 035/2009 e pela Lei Complementar Municipal 083/2009, ou outra que vier a substituí-la;
III – Do subsídio dos agentes políticos de que trata o §3º do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal.”
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Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Xavantina, Estado de Santa Catarina, 21 de outubro de 2021.
ARI PARISOTTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

LEI ORDINÁRIA N. 1.792, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021

Publicação Nº 3359074

LEI ORDINÁRIA N. 1.792, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021.
RATIFICA AS ALTERAÇÕES REALIZADAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA (CIS-AMOSC), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE XAVANTINA, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 101, inciso V, da Lei Orgânica Municipal, com fundamento na legislação financeiro-orçamentária vigente, faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal
de Vereadores aprovou e este sanciona e promulga a seguinte LEI:
Art. 1º Nos termos do artigo 12 da Lei Federal n.º 11.107, de 06 de abril de 2005, e do artigo 29 do Decreto n.º 6.017, de 17 de janeiro de
2007, ficam ratificadas, em todos os seus termos, as alterações realizadas no Contrato de Consórcio Público do Consórcio Intermunicipal de
Saúde do Oeste de Santa Catarina (CISAMOSC), firmado entre este Município e o Consórcio Público CISAMOSC.
Art. 2º O texto consolidado do Contrato de Consórcio Público do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina (CISAMOSC)
está publicado na página 520 da edição n.º 3424 do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC (Edição de 27 de fevereiro de
2021, e na página 2701 da edição n.º 3642 do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC (Edição de 05 de outubro de 2021).
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Xavantina, Estado de Santa Catarina, em 21 de outubro de 2021.
ARI PARISOTTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).
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Xaxim
Prefeitura
AVISO DE DISPENSA 0038/2021

Publicação Nº 3359462
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2CEA00472514B4CA0DE59FB45A563653E035274E

AVISO DISPENSA LICITAÇÃO
MUNICIPIO DE XAXIM
Processo n° 0147/2021
Edital: Dispensa de Licitação para Compras e Serviços n° 0038/2021
Fundamento: Art. 24, II, Lei nº 8.666/93.
Objeto: Aquisição de tendas GAZEBO ARTICULADAS “X-FLEX”, medindo 3m x 3m
x 2,5m com estrutura superior em aço, estrutura inferior em alumínio, cobertura em
tecido de poliéster com silvercosting na cor branca.
Valor Total: R$ R$ 6.980,00 (seis mil novecentos e oitenta reais).
FORNECEDOR: MUCELIN E MUCELIN LTDA ME
CNPJ: 82.122.292/0001-08
Xaxim – SC, 20 de outubro de 2021.
Edilson Antônio Folle - Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3358953
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F47F1710291846E1263517B0A6A854EA4941CBFC

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Xaxim através de seu Prefeito comunica o presente Pregão
Presencial, a saber:
Processo Licitatório nº 0152/2021
Edital: Pregão Presencial para Compras e Serviços n° 0085/2021.
Objeto: Aquisição de Equipamentos Agrícolas para a Secretaria da Agricultura e Meio
Ambiente do Município de Xaxim-SC.
Entrega dos Envelopes: até às 08h30min do dia 04 de novembro de 2021.
Abertura dos Envelopes: às 09h do dia 04 de novembro de 2021.
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Rua Rui Barbosa,
n° 347, de Segunda a Sexta, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min,
ou na página eletrônica do município www.xaxim.sc.gov.br.
Xaxim – SC, 20 de outubro de 2021.
Edilson Antônio Folle - Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3358971
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9AB0639549B395BCF542D92098F323E948CBD2CB

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Xaxim através de seu Prefeito comunica o presente Pregão
Presencial, a saber:
Processo Licitatório nº 0153/2021
Edital: Pregão Presencial para Registro de Preços n° 0086/2021.
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição grama esmeralda,
sementes e plugs para manutenção de praças e logradouros públicos do município de
Xaxim/SC.
Entrega dos Envelopes: até às 08h30min do dia 08 de novembro de 2021.
Abertura dos Envelopes: às 09h do dia 08 de novembro de 2021.
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Rua Rui Barbosa,
n° 347, de Segunda a Sexta, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min,
ou na página eletrônica do município www.xaxim.sc.gov.br.
Xaxim – SC, 20 de outubro de 2021.
Edilson Antônio Folle - Prefeito Municipal
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Zortéa
Prefeitura
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO 132 DISPENSA 78

Publicação Nº 3359664

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo de Licitação n. 132/2021
Dispensa de Licitação n. 78/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO
E EXECUÇÃO DE TESTE SELETIVO, CONTEMPLANDO PROVAS OBJETIVAS E DE TÍTULOS, PARA PROVIMENTO DE VAGAS TEMPORÁRIAS
DE PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE ZORTÉA.
CONTRATADA: GEORGEO ALMEIDA – APRENDER.COM
CNPJ nº 08.195.807/0001-39
VALOR TOTAL: R$ 7.950,00 (sete mil novecentos e cinquenta reais).
PREVISÃO LEGAL: Artigo 24, II da Lei 8666/93.
Zortéa, 18 de outubro de 2021.
Rosane Antunes Pires Infeld
Prefeita Municipal

EXTRATO DE CONTRATO CREDENCIAMENTO FISIOTERAPIA

Publicação Nº 3359442

EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO TERMO DE CREDENCIAMENTO - CONTRATO PÚBLICO Nº 39/2021
CONTRATANTE: Município de Zortéa-SC
CONTRATADA: CARMEM SALETE TOSCAN
Vigência: 10/09/2021 à 31/12/2021
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESA/CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTEPARIA, COM A FINALIDADE DE SUPRIR
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ZORTÉA PARA O ANO
DE 2021.
ANALU CHIAMOLERA SCHIMIDT Gestora Fundo Municipal de Saúde de Zortéa-SC

PROCESSO LICITATÓRIO 131 DISPENSA DE LICITAÇÃO 77

Publicação Nº 3358543

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo de Licitação n. 131/2021
Dispensa de Licitação n. 77/2021
CONTRATADA: FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL – CETEPI
CNPJ nº 03.124.650/0001-37
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL - CETEPI, MANTENEDORA DO PÓLO DE
INOVAÇÃO VALE DO RIO DO PEIXE – INOVALE, VISANDO A ADESÃO DO MUNICÍPIO AO PROJETO PÓLO DE INOVAÇÃO VALE DO RIO DO
PEIXE – INOVALE, COM O PROPÓSITO DE DISSEMINAR A CULTURA EMPREENDEDORA, DA LIDERANÇA E DA INOVAÇÃO NAS PESSOAS E
ORGANIZAÇÕES, FOMENTANDO O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO E DA REGIÃO DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA PELA VIA DA
INOVAÇÃO.
VALOR TOTAL: R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).
PREVISÃO LEGAL: Artigo 24, XIII da Lei 8666/93.
Zortéa, 20 de outubro de 2021.
Rosane Antunes Pires Infeld
Prefeita Municipal
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Publicação Nº 3358958

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTÉA
PROCESSO LICITATÓRIO N° 30/2021
TERMO DE CREDENCIAMENTO/CONTRATO 041/2021
TERMO DE CREDENCIAMENTO, que entre si celebram o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, e a Empresa
KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA.
O FUNDO MUNICIPAL DE ZORTÉA, neste ato representado por sua Gestora, Sra. Analu
Chiamolera Schmit, inscrita no CPF n° 79992501987, com sede à Rua Arthur Adolfo Santos, 355,
Parque das Andorinhas, Zortéa, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº
12.139.961/0001-60, doravante denominado CREDENCIANTE, e a empresa KIDAUANA
LEORATO ANTUNES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.689.256/0001-50, estabelecida na
Rua Dom Vicente Gramazio, Bairro Centro, no Município de Capinzal/SC, neste ato representada
pela Srª. Kidauana Leorato Antunes, portadora da carteira de identidade nº 4.620.274, inscrita no
CPF nº 044.296.429-31, doravante denominada CREDENCIADA, celebram entre si o presente
TERMO DE CREDENCIAMENTO, mediante cláusulas e condições que aceitam, ratificam e
outorgam na forma abaixo estabelecida, tudo de acordo com o art. 25 da Lei 8.666/93 e alterações,
e o Edital de Credenciamento nº 0012021/FMS e Anexos.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO VALOR
1.1 É objeto do presente instrumento o CREDENCIAMENTO da empresa/clínica KIDAUANA
LEORATO ANTUNES LTDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA

PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, com a finalidade de suprir as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde no atendimento à população (pacientes) do Município de Zortéa/SC, durante o ano de
2021.

1.1. Os serviços que a CREDENCIADA se compromete a prestar, em conformidade com as
especificações do Anexo I do Edital, são os seguintes:

Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Descrição
DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRO – TOTAL
DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRO – LATENTE
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO
DOSAGEM DE ALDOLASE
DOSAGEM DE ALFA - ANTIRIPSINA
DOSAGEM DE ALFA – 1 – GLICOPROTEÍNA ÁCIDA
DOSAGEM DE AMILASE
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES
DOSAGEM DE CÁLCIO
DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZÁVEL
DOSAGEM DE CLORETO
DOSAGEM DE COLESTEROL HLDL
DOSAGEM DE COLESTEROL VLDL

ASSINADO DIGITALMENTE

Valor
R$ 8,60
R$ 10,25
R$ 3,63
R$ 10,00
R$ 1,85
R$ 15,87
R$ 17,50
R$ 16,25
R$ 2,25
R$ 2,01
R$ 1,85
R$ 15,59
R$ 13,96
R$ 3,51
R$ 3,51
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

DOSAGEM DE COLESTEROL LDL
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL
DOSAGEM DE COLINESTERASE
DOSAGEM DE CREATININA
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB (CKMB)
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA (LDH)
DOSAGEM DE FERRITINA
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO
DOSAGEM DE FERRO TIBC
DOSAGEM DE FOLATO
DOSAGEM DE FOSFATASE ACIDA TOTAL
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA
DOSAGEM DE FÓSFORO
DOSAGEM DE FRAÇÃO ÁCIDA DA FOSFATASE PROSTÁTICA
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)
DOSAGEM DE GLICOSE - JEJUM
DOSAGEM DE GLICOSE – APÓS SOBRECARGA
DOSAGEM DE GLICOSE – PÓS PRANDIAL
DOSAGEM DE GLICOSE – 6 – FOSFATO DESIDROGENASE
DOSAGEM DE HAPTOGLIBINA
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA
DOSAGEM DE LIPASE
DOSAGEM DE MAGNÉSIO
DOSAGEM DE POTÁSSIO
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES
DOSAGEM DE ALBUMINA
DOSAGEM DE SÓDIO
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALACÉTICA (TGO) - AST
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRÚVICA (TGP) – ALT
DOSAGEM DE TRANSFERRINA
DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS
DOSAGEM DE URÉIA
DOSAGEM DE VITAMINA B12
DOSAGEM DE 25 HIDROXI-VITAMINA D
ELETROFORESE DE PROTEÍNAS
ÍNDICE DE SATURAÇÃO DA TRANSFERRINA
CONTAGEM DE PLAQUETAS
CONTAGEM DE RETICULÓCITOS
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO - DUKE
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA
(KPTT)

R$ 3,51
R$ 1,85
R$ 9,98
R$ 1,85
R$ 25,36
R$ 29,74
R$ 3,68
R$ 15,59
R$ 3,51
R$ 15,59
R$ 15,65
R$ 10,23
R$ 2,01
R$ 1,85
R$ 9,80
R$ 3,51
R$ 1,85
R$ 1,85
R$ 1,85
R$ 18,27
R$ 22,50
R$ 7,86
R$ 12,74
R$ 2,01
R$ 1,85
R$ 1,40
R$ 1,85
R$ 1,85
R$ 1,85
R$ 2,01
R$ 2,01
R$ 14,72
R$ 3,51
R$ 1,85
R$ 15,24
R$ 24,80
R$ 16,24
R$ 13,44
R$ 2,73
R$ 2,73
R$ 2,73
R$ 2,73

DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)
DOSAGEM DE FIBRINOGÊNIO
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA

R$ 2,73
R$ 2,73
R$ 19,68
R$ 1,53
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63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA
ERITROGRAMA (ERITRÓCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATÓCRITO)
HEMATÓCRITO
HEMOGRAMA COMPLETO
LEUCOGRAMA
PESQUISA DE CÉLULAS LE
PROVA DE RETRAÇÃO DO COÁGULO
PROVA DO LAÇO
TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TAD) – COOMBS DIRETO
DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATÓIDE
DOSAGEM DE ALFA - FETOPROTEÍNA

R$ 22,40
R$ 2,73
R$ 1,53
R$ 4,11
R$ 2,73
R$ 4,11
R$ 2,73
R$ 2,73
R$ 2,73
R$ 2,83
R$ 15,06

74

DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA – PCR
ULTRASSENSIVEL

R$ 9,25

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA) – TOTAL
DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA) - LIVRE
DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4
DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)
DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)
DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA G (IGG)
DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM)
DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICARDIOLIPINA
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICARDIOLIPINA
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI – HIV 1 (WESTERN-BLOT)
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI – HIV 1 + HIV 2
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI – HTLV 1 + HTLV 2
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI – RIBONUCLEOPROTEÍNAS (RNP)
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI - SM
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI – SS-A (RO)
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI – SS-B (LA)
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESCLERODERMA (SCL 70)
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS (ANTI-TPO)
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINÚCLEO (FAN)
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO
VÍRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)

R$ 16,42
R$ 16,42
R$ 25,60
R$ 17,16
R$ 17,16
R$ 17,16
R$ 9,25
R$ 17,16
R$ 17,16
R$ 2,83
R$ 29,40
R$ 29,40
R$ 19,52
R$ 157,50
R$ 10,00
R$ 41,50
R$ 17,16
R$ 17,16
R$ 18,55
R$ 18,55
R$ 18,60
R$ 2,83
R$ 17,16
R$ 17,16
R$ 17,16
R$ 18,55

101

PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTÍGENO E DO VÍRUS DA
HEPATITE B (ANTI-HBE)

R$ 18,55

102
103
104
105

PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTI-HELICOBACTER PYLORI
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVÍRUS
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA (TOXOPLASMOSE

R$ 18,55
R$ 31,16
R$ 18,54
R$ 16,97

106

PESQUISA DE ANTICORPOS IGG - ANTÍGENO CENTRAL DO VIRUS DA
HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)

R$ 18,55
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107
108
109
110
111

PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A (HAV PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS EPSTEIN – BARR
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTI-HELICOBACTER PYLORI
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVÍRUS

R$ 18,55
R$ 17,16
R$ 31,36
R$ 46,80
R$ 21,45

112

PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA (TOXOPLASMOSE
IGM)

R$ 18,55

113

PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTÍGENO CENTRAL DO VIRUS DA
HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)

R$ 18,55

114

PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A (HAV IGM)

R$ 18,55

115 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA
116 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS EPSTEIN – BARR
117 PESQUISA DE ANTÍGENO CARCINOEMBRIONÁRIO (CEA)
PESQUISA DE ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B
118
(HBSAG)
PESQUISA DE ANTÍGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBEAG)
PESQUISA DE CLAMIDEA (POR CAPTURA HÍBRIDA)
PESQUISA DE FATOR REUMATÓIDE (WAALER – ROSE)
TESTE DE VDRL PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS
TESTE FTA-ABS IGG PARA DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS
TESTE FTA-ABS IGM PARA DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS
TESTE DE VDRL PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE
TESTE DE MONONUCLEOSE
TROPONINA
EXAME COPROLÓGICO FUNCIONAL
PESQUISA DE ENTEROBIUS VERMICULARES (OXIÚRUS)
PESQUISA DE EOSINÓFILOS
PESQUISA DE GORDURA FECAL
PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES
PESQUISA DE LEUCÓCITOS NAS FEZES
PESQUISA DE LEVEDURAS NAS FEZES
PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS –
135
PARASITOLÓGICO (EPF) – 1ª AMOSTRA

R$ 17,16
R$ 31,36
R$ 13,35
R$ 18,55
R$ 18,55
R$ 60,00
R$ 11,10
R$ 2,83
R$ 17,54
R$ 17,54
R$ 2,83
R$ 13,44
R$ 49,14
R$ 3,04
R$ 1,65
R$ 1,65
R$ 1,65
R$ 1,65
R$ 1,65
R$ 1,65

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

EXAME

R$ 1,65

136

PESQUISA DE OVOS E CISTOS
PARASITOLÓGICO (EPF) – 2ª AMOSTRA

DE

PARASITAS

–

EXAME

137

PESQUISA DE OVOS E CISTOS
PARASITOLÓGICO (EPF) – 3ª AMOSTRA

DE

PARASITAS

–

EXAME

138
139
140
141

PESQUISA DE ROTAVIRUS NAS FEZES
PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES (COM DIETA ALIMENTAR)
PESQUISA DE SUBSTÂNCIAS REDUTORAS NAS FEZES
PESQUISA DE TROFOZOÍTAS NAS FEZES

R$ 30,26
R$ 1,65
R$ 1,65
R$ 1,65

142

ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA
URINA – PARCIAL DE URINA (EQU)

R$ 3,70

143
144
145
146

PARCIAL DE URINA (EQU) – 1º JATO
CLEARENCE DE CREATININA
DOSAGEM DE CITRATO
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA – AMOSTRA ISOLADA

R$ 3,70
R$ 27,32
R$ 20,30
R$ 17,39
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147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

DOSAGEM DE OXALATO
DOSAGEM DE PROTEINAS – URINA DE 24 HORAS
PESQUISA / DOSAGEM DE AMINOÁCIDOS (POR CROMATOGRAFIA)
DOSAGEM DE 17 – ALFA – HIDROXIPROGESTERONA
DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTRÓFICO (ACTH)
DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA
DOSAGEM DE CA 125
DOSAGEM DE CA 15-3
DOSAGEM DE CA 19-9
CALCITONINA
DOSAGEM DE CORTISOL – TOTAL
DOSAGEM DE CORTISOL – LIVRE
DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)
DOSAGEM DE ESTRADIOL
DOSAGEM DE ESTRIOL
DOSAGEM DE ESTRONA
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG) –
164
QUANTITATIVO

R$ 19,83
R$ 10,20
R$ 89,90
R$ 18,82
R$ 14,12
R$ 11,53
R$ 23,20
R$ 23,20
R$ 23,20
R$ 21,60
R$ 13,75
R$ 19,50
R$ 11,25
R$ 10,15
R$ 11,55
R$ 18,76
R$ 7,85
R$ 24,60

165

DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG) –
MASCULINO

R$ 28,08

166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

DOSAGEM DE HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (HGH)
DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLÍCULO – ESTIMULANTE (FSH)
DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)
DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)
DOSAGEM DE INSULINA
DOSAGEM DE PARATORMÔNIO
DOSAGEM DE PEPTÍDEO C
DOSAGEM DE PROGESTERONA
DOSAGEM DE PROLACTINA
DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)
DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS)
DOSAGEM DE TESTOSTERONA
DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE
DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA LIVRE (T3) LIVRE
DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO
DOSAGEM DE BARBITURATOS
DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA
DOSAGEM DE FENITOÍNA
DOSAGEM DE LÍTIO
DOSAGEM DE ZINCO
ANTIBIOGRAMA
BACILOSCOPIA DIRETA PARA BAAR (HANSENÍASE)
BACILOSCOPIA DIRETA PARA BAAR (TUBERCULOSE)

R$ 10,21
R$ 7,89
R$ 8,97
R$ 8,96
R$ 21,70
R$ 43,13
R$ 15,35
R$ 10,22
R$ 10,15
R$ 34,30
R$ 13,11
R$ 10,43
R$ 13,11
R$ 15,35
R$ 8,76
R$ 11,60
R$ 8,71
R$ 11,60
R$ 15,65
R$ 25,60
R$ 17,53
R$ 35,22
R$ 10,15
R$ 15,65
R$ 4,98
R$ 21,55
R$ 21,55
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193
194
195
196
197
198
199
200
201

BACTERIOSCOPIA (GRAM)
CULTURA DE BACTÉRIAS PARA IDENTIFICAÇÃO – CULTURA EM GERAL
CULTURA DE BACTÉRIAS PARA IDENTIFICAÇÃO – CULTURA EM URINA
CULTURA DE BACTÉRIAS PARA IDENTIFICAÇÃO – CULTURA EM FEZES
CULTURA PARA BAAR
EXAME MICROBIOLÓGICO À FRESCO (DIRETO)
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI O FRASCO)
TESTE INDIRETO DE ANTOGLOBULINA HUMANA (TIA) – COOMBS

R$ 2,80
R$ 5,62
R$ 5,62
R$ 5,62
R$ 29,34
R$ 2,80
R$ 1,37
R$ 1,37
R$ 2,73

Para a realização de exames no Pronto Atendimento após o horário comercial e em finais de semana
e feriados valores fixados na tabela abaixo acrescidos de R$ 50,00 (cinquenta reais) por deslocamento
e não por exame realizado:
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Descrição
DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRO – TOTAL
DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRO – LATENTE
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO
DOSAGEM DE ALDOLASE
DOSAGEM DE ALFA - ANTIRIPSINA
DOSAGEM DE ALFA – 1 – GLICOPROTEÍNA ÁCIDA
DOSAGEM DE AMILASE
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES
DOSAGEM DE CÁLCIO
DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZÁVEL
DOSAGEM DE CLORETO
DOSAGEM DE COLESTEROL HLDL
DOSAGEM DE COLESTEROL VLDL
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL
DOSAGEM DE COLINESTERASE
DOSAGEM DE CREATININA
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB (CKMB)
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA (LDH)
DOSAGEM DE FERRITINA
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO
DOSAGEM DE FERRO TIBC
DOSAGEM DE FOLATO
DOSAGEM DE FOSFATASE ACIDA TOTAL
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA
DOSAGEM DE FÓSFORO
DOSAGEM DE FRAÇÃO ÁCIDA DA FOSFATASE PROSTÁTICA
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)
DOSAGEM DE GLICOSE - JEJUM

ASSINADO DIGITALMENTE

V. Total
R$ 8,60
R$ 10,25
R$ 10,89
R$ 30,00
R$ 5,55
R$ 15,95
R$ 17,50
R$ 16,25
R$ 6,75
R$ 6,03
R$ 5,55
R$ 15,59
R$ 13,96
R$ 10,53
R$ 10,53
R$ 10,53
R$ 5,55
R$ 9,98
R$ 5,55
R$ 25,36
R$ 19,74
R$ 11,04
R$ 46,77
R$ 10,53
R$ 15,59
R$ 46,95
R$ 10,23
R$ 6,03
R$ 5,55
R$ 9,80
R$ 10,53
R$ 5,55
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

DOSAGEM DE GLICOSE – APÓS SOBRECARGA
DOSAGEM DE GLICOSE – PÓS PRANDIAL
DOSAGEM DE GLICOSE – 6 – FOSFATO DESIDROGENASE
DOSAGEM DE HAPTOGLIBINA
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA
DOSAGEM DE LIPASE
DOSAGEM DE MAGNÉSIO
DOSAGEM DE POTÁSSIO
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES
DOSAGEM DE ALBUMINA
DOSAGEM DE SÓDIO
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALACÉTICA (TGO) - AST
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRÚVICA (TGP) – ALT
DOSAGEM DE TRANSFERRINA
DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS
DOSAGEM DE URÉIA
DOSAGEM DE VITAMINA B12
DOSAGEM DE 25 HIDROXI-VITAMINA D
ELETROFORESE DE PROTEÍNAS
ÍNDICE DE SATURAÇÃO DA TRANSFERRINA
CONTAGEM DE PLAQUETAS
CONTAGEM DE RETICULÓCITOS
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO - DUKE
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA
(KPTT)
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)
DOSAGEM DE FIBRINOGÊNIO
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA
ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA
ERITROGRAMA (ERITRÓCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATÓCRITO)
HEMATÓCRITO
HEMOGRAMA COMPLETO
LEUCOGRAMA
PESQUISA DE CÉLULAS LE
PROVA DE RETRAÇÃO DO COÁGULO
PROVA DO LAÇO
TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TAD) – COOMBS DIRETO
DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATÓIDE
DOSAGEM DE ALFA - FETOPROTEÍNA
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA – PCR
ULTRASSENSIVEL
DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA) – TOTAL
DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA) - LIVRE
DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA
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R$ 5,55
R$ 5,55
R$ 18,27
R$ 22,50
R$ 23,58
R$ 12,74
R$ 6,03
R$ 5,55
R$ 4,20
R$ 5,55
R$ 5,55
R$ 5,55
R$ 6,03
R$ 6,03
R$ 14,72
R$ 10,53
R$ 5,55
R$ 45,72
R$ 24,80
R$ 16,24
R$ 13,44
R$ 8,19
R$ 8,19
R$ 8,19
R$ 8,19
R$ 17,31
R$ 8,19
R$ 8,19
R$ 19,68
R$ 4,59
R$ 22,40
R$ 8,19
R$ 4,59
R$ 12,33
R$ 8,19
R$ 12,33
R$ 8,19
R$ 8,19
R$ 8,19
R$ 8,49
R$ 45,18
R$ 27,75
R$ 49,26
R$ 49,26
R$ 25,60
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78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4
DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)
DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)
DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA G (IGG)
DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM)
DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICARDIOLIPINA
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICARDIOLIPINA
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI – HIV 1 (WESTERN-BLOT)
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI – HIV 1 + HIV 2
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI – HTLV 1 + HTLV 2
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI – RIBONUCLEOPROTEÍNAS (RNP)
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI - SM
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI – SS-A (RO)
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI – SS-B (LA)
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESCLERODERMA (SCL 70)
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)
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R$ 51,48
R$ 51,48
R$ 51,48
R$ 27,75
R$ 51,48
R$ 51,48
R$ 8,49
R$ 29,40
R$ 29,40
R$ 19,52
R$ 157,50
R$ 30,00
R$ 41,51
R$ 51,48
R$ 51,48
R$ 55,65
R$ 55,65
R$ 18,60
R$ 8,49
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98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
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PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS (ANTI-TPO)
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINÚCLEO (FAN)
Estado de Santa Catarina
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO
VÍRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTÍGENO E DO VÍRUS DA
HEPATITE B (ANTI-HBE)
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTI-HELICOBACTER PYLORI
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVÍRUS
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA (TOXOPLASMOSE
IGG)
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG - ANTÍGENO CENTRAL DO VIRUS DA
HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A (HAV IGG)
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS EPSTEIN – BARR
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTI-HELICOBACTER PYLORI
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVÍRUS
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA (TOXOPLASMOSE
IGM)
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTÍGENO CENTRAL DO VIRUS DA
HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A (HAV IGM)
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS EPSTEIN – BARR
PESQUISA DE ANTÍGENO CARCINOEMBRIONÁRIO (CEA)
PESQUISA DE ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B
(HBSAG)
PESQUISA DE ANTÍGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBEAG)
PESQUISA DE CLAMIDEA (POR CAPTURA HÍBRIDA)
PESQUISA DE FATOR REUMATÓIDE (WAALER – ROSE)
TESTE DE VDRL PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS
TESTE FTA-ABS IGG PARA DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS
TESTE FTA-ABS IGM PARA DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS
TESTE DE VDRL PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE
TESTE DE MONONUCLEOSE
TROPONINA
EXAME COPROLÓGICO FUNCIONAL
PESQUISA DE ENTEROBIUS VERMICULARES (OXIÚRUS)
PESQUISA DE EOSINÓFILOS
PESQUISA DE GORDURA FECAL
PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES
PESQUISA DE LEUCÓCITOS NAS FEZES
PESQUISA DE LEVEDURAS NAS FEZES
PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS – EXAME
PARASITOLÓGICO (EPF) – 1ª AMOSTRA
PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS – EXAME
PARASITOLÓGICO (EPF) – 2ª AMOSTRA
PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS – EXAME
PARASITOLÓGICO (EPF) – 3ª AMOSTRA
PESQUISA DE ROTAVIRUS NAS FEZES
PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES (COM DIETA ALIMENTAR)
PESQUISA DE SUBSTÂNCIAS REDUTORAS NAS FEZES
PESQUISA DE TROFOZOÍTAS NAS FEZES
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA
URINA – PARCIAL DE URINA (EQU)
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R$ 51,48
R$ 51,48
R$ 51,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTÉAR$ 55,65
R$ 55,65
R$ 55,65
R$ 31,16
R$ 18,54
R$ 50,91
R$ 55,65
R$ 55,65
R$ 51,48
R$ 31,36
R$ 46,80
R$ 21,45
R$ 55,65
R$ 55,65
R$ 55,65
R$ 51,48
R$ 31,36
R$ 40,05
R$ 55,65
R$ 55,65
R$ 180,00
R$ 11,10
R$ 8,49
R$ 17,54
R$ 17,54
R$ 8,49
R$ 13,44
R$ 49,14
R$ 9,12
R$ 4,95
R$ 4,95
R$ 4,95
R$ 4,95
R$ 4,95
R$ 4,95
R$ 4,95
R$ 4,95
R$ 4,95
R$ 30,26
R$ 4,95
R$ 4,95
R$ 4,95
R$ 11,10
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143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

PARCIAL DE URINA (EQU) – 1º JATO
CLEARENCE DE CREATININA
DOSAGEM DE CITRATO
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA – AMOSTRA ISOLADA
DOSAGEM DE OXALATO
DOSAGEM DE PROTEINAS – URINA DE 24 HORAS
PESQUISA / DOSAGEM DE AMINOÁCIDOS (POR CROMATOGRAFIA)
DOSAGEM DE 17 – ALFA – HIDROXIPROGESTERONA
DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTRÓFICO (ACTH)
DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA
DOSAGEM DE CA 125
DOSAGEM DE CA 15-3
DOSAGEM DE CA 19-9
CALCITONINA
DOSAGEM DE CORTISOL – TOTAL
DOSAGEM DE CORTISOL – LIVRE
DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)
DOSAGEM DE ESTRADIOL
DOSAGEM DE ESTRIOL
DOSAGEM DE ESTRONA
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG) –
QUANTITATIVO
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG) –
MASCULINO
DOSAGEM DE HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (HGH)
DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLÍCULO – ESTIMULANTE (FSH)
DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)
DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)
DOSAGEM DE INSULINA
DOSAGEM DE PARATORMÔNIO
DOSAGEM DE PEPTÍDEO C
DOSAGEM DE PROGESTERONA
DOSAGEM DE PROLACTINA
DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)
DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS)
DOSAGEM DE TESTOSTERONA
DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE
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R$ 11,10
R$ 27,32
R$ 60,90
R$ 52,17
R$ 59,49
R$ 10,20
R$ 89,90
R$ 18,82
R$ 42,36
R$ 34,59
R$ 23,20
R$ 23,20
R$ 23,20
R$ 21,60
R$ 13,75
R$ 19,50
R$ 33,75
R$ 30,45
R$ 34,65
R$ 18,76
R$ 23,55
R$ 24,60
R$ 28,08
R$ 30,63
R$ 23,67
R$ 26,91
R$ 26,88
R$ 21,70
R$ 129,39
R$ 46,05
R$ 30,66
R$ 30,45
R$ 34,30
R$ 39,33
R$ 31,29
R$ 39,33
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179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA LIVRE (T3) LIVRE
DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO
DOSAGEM DE BARBITURATOS
DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA
DOSAGEM DE FENITOÍNA
DOSAGEM DE LÍTIO
DOSAGEM DE ZINCO
ANTIBIOGRAMA
BACILOSCOPIA DIRETA PARA BAAR (HANSENÍASE)
BACILOSCOPIA DIRETA PARA BAAR (TUBERCULOSE)
BACTERIOSCOPIA (GRAM)
CULTURA DE BACTÉRIAS PARA IDENTIFICAÇÃO – CULTURA EM GERAL
CULTURA DE BACTÉRIAS PARA IDENTIFICAÇÃO – CULTURA EM URINA
CULTURA DE BACTÉRIAS PARA IDENTIFICAÇÃO – CULTURA EM FEZES
CULTURA PARA BAAR
EXAME MICROBIOLÓGICO À FRESCO (DIRETO)
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI O FRASCO)
TESTE INDIRETO DE ANTOGLOBULINA HUMANA (TIA) – COOMBS
201
INDIRETO

R$ 46,05
R$ 26,28
R$ 34,80
R$ 26,13
R$ 34,80
R$ 46,95
R$ 25,60
R$ 52,59
R$ 105,66
R$ 10,15
R$ 46,95
R$ 14,94
R$ 21,55
R$ 21,55
R$ 8,40
R$ 16,86
R$ 16,86
R$ 16,86
R$ 29,34
R$ 8,40
R$ 4,11
R$ 4,11
R$ 8,19

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE EXECUÇÃO
2.1. Os serviços serão prestados aos pacientes que forem devidamente
encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, mediante formulário de
requisição contendo autorização expressa;
2.1.1. A CREDENCIADA deverá realizar os procedimentos em seu
estabelecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da solicitação feita
pela Secretaria de Saúde;
2.1.2. Os serviços serão executados aos pacientes que forem devidamente
encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, mediante formulário de
requisição contendo autorização expressa;
2.1.3. O agendamento de exame só poderá ser feito pela Secretaria Municipal
de Saúde de Zortéa;
2.2. Na execução do objeto deste credenciamento a CREDENCIADA deverá
manter cadastro dos usuários do SUS encaminhados pela mesma, que permita
o monitoramento, o controle e a supervisão dos serviços;
2.3. A escolha da empresa/clínica credenciada ficará a critério do usuário.
Página 11 de 16
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2.4. A CREDENCIADA não poderá cobrar do paciente, ou seu acompanhante,
qualquer complementação aos valores fixados para os serviços prestados.
DAS RESPONSABILIDADES
2.5. Responsabilidades da Credenciada:
2.5.1. Fornecer os serviços obedecendo rigorosamente às especificações do
Edital e seus anexos, bem como da proposta apresentada, prestando-os dentro
dos padrões de qualidade, continuidade e regularidade;
2.5.2. Manter sempre atualizado e assegurar ao paciente acesso ao seu
prontuário;
2.5.3. Garantir a confiabilidade dos dados e informações do paciente;
2.5.4. Esclarecer aos pacientes sobre os seus direitos e assuntos pertinentes
aos serviços oferecidos;
2.5.5. Justificar a Secretaria Municipal de Saúde, em especial ao Departamento
de Controle e Avaliação dos Serviços de Saúde, por escrito, as razões técnicas
alegadas quando da decisão da não realização de qualquer ato profissional
necessário à execução dos procedimentos previstos neste credenciamento;
2.5.6. Facilitar à Secretaria Municipal de Saúde o acompanhamento e a
fiscalização permanente dos serviços e prestar todos os esclarecimentos que lhe
forem solicitados pelos servidores designados para tal fim, de acordo com a Lei
8.080/90;
2.5.7. Comunicar à Secretaria Municipal de Saúde, imediatamente, a ocorrência
da falta ou interrupção dos serviços, independente do motivo.
2.5.8. Responsabilizar-se pelo pagamento de salários do pessoal porventura
empregado, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, responsabilidade por
indenizações devidas a terceiros, seguro de pessoas e bens, enquanto persistir
responsabilidades perante o Termo de Credenciamento;
2.5.9. Responsabilizar-se por despesas de responsabilidade técnica, materiais
necessários aos exames/consultas;
2.5.10.
Utilizar somente mão-de-obra especializada na execução dos
serviços, responsabilizando-se integralmente pela qualidade dos mesmos;
2.5.11.
Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal
e igualitário, sem diferenciação no atendimento, mantendo sempre a qualidade
na prestação dos seus serviços;
2.5.12.
Informar à Secretaria Municipal de Saúde, em especial ao
Departamento de Controle e Avaliação dos Serviços de Saúde, o quantitativo
mensal de procedimentos realizados, quando solicitado;
2.5.13.
Manter-se, durante toda a execução do Termo de Credenciamento,
em compatibilidade com todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no credenciamento. O Município se reserva o direito de, a qualquer
momento,
solicitar
a
atualização
dos
documentos
relativos
à
habilitação/qualificação para o credenciamento;
2.5.14.
Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Termo de
Credenciamento.
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3.2. Do Contratante:
3.2.1. Efetuar, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, o pagamento à
credenciada, de acordo com a cláusula quarta deste Termo.
3.2.2. Fiscalizar a execução do objeto, sob os aspectos qualitativos e
quantitativos, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas
corretivas;
3.2.3. Observar para que durante a execução do objeto sejam cumpridas as
obrigações assumidas pela proponente, bem como sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
3.2.4. Emitir autorização individualizada para a realização das consultas e/ou
procedimentos.
CLÁUSULA QUARTA
4.1. A remuneração a que fará jus a CREDENCIADA, em decorrência dos
serviços que efetivamente venha a prestar, corresponderá aos valores
discriminados no subitem 1.2 deste instrumento;
4.2. O Município, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, efetuará os
pagamentos através de DOC Eletrônico direto na conta da CREDENCIADA, até
o 20º (vigésimo) dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços,
mediante protocolização, até o dia 15 de cada mês, de relatório comprobatório
da execução dos serviços, das autorizações emitidas pela Secretaria Municipal
de Saúde e da Nota Fiscal/Fatura, atestados por servidor municipal designado.
4.3. A Nota Fiscal deverá ser emitida para o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE ZORTÉA, e ter a mesma razão social e CNPJ/MF dos documentos
apresentados por ocasião da habilitação, contendo ainda número do empenho
global e do Edital de Credenciamento.
4.3.1. Anexo à Nota Fiscal, em papel timbrado, deverá ser informado o endereço
completo da empresa, telefone, nome e nº do banco, nome e nº da agência e o
nº da conta corrente, para fins de DOC Eletrônico.
4.3.2. As faturas que não estiverem corretamente formuladas serão devolvidas
dentro do prazo de sua conferência à CREDENCIADA e o tempo de tramitação
será desconsiderado.
4.4. Constituem ônus exclusivo da CREDENCIADA, quaisquer alegações de
direito, seja do Órgão Fiscalizador, seja de terceiros, por quaisquer incorreções
na fatura.
CLÁUSULA QUINTA
5.1. Caso ocorra prorrogação do Termo de Credenciamento os preços poderão
ser reajustados pela variação do INPC, depois de decorrido 01 (um) ano da data
limite de apresentação das propostas, sempre com periodicidade anual, nos
termos do art. 3º da Lei Federal nº 10.192/2001.
5.2. Os valores poderão ser revisados quando houver alteração, devidamente
comprovada, podendo ocorrer de acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93 e
alterações, mediante requerimento a ser formalizado pela CREDENCIADA.
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CLÁUSULA SEXTA
6.1. O presente instrumento terá a vigência até 31 de dezembro de 2021, a
contar da data de sua assinatura, podendo ocorrer prorrogação, observado o
disposto na Lei 8.666/93.
6.2. Ocorrendo a prorrogação prevista no subitem anterior, o Fundo Municipal
de Saúde consignará nos próximos exercícios em seu orçamento os recursos
necessários ao atendimento dos pagamentos previstos.
CLÁUSULA SÉTIMA
7.1. Pela inexecução total ou parcial do Termo de Credenciamento o Município
poderá, garantida prévia defesa, além da rescisão, aplicar à CREDENCIADA as
seguintes sanções previstas no art. 87 da lei 8.666/93:
a.
Advertência;
b.
Multa na forma prevista no subitem 7.2;
c.
Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de
contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a dois anos;
d.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
7.2. Poderá ser aplicada multa indenizatória de 10% sobre o valor total
contratado, quando a CREDENCIADA:
a.
Prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização e/ou
controle dos serviços;
b.
Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros;
c.
Executar os serviços em desacordo com as normas técnicas ou
especificações, independente da obrigação de fazer as correções necessárias
às suas expensas;
d.
Desatender as determinações da Secretaria Municipal de Saúde;
e.
Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e
municipais;
f.
Não iniciar, sem justa causa, a execução do Termo de Credenciamento
no prazo fixado;
g.
Não executar, sem justa causa, a totalidade ou parte do objeto contratado;
h.
Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência,
imperícia, negligência, dolo ou má fé, venha causar danos ao Município e/ou a
terceiros, independente da obrigação em reparar os danos causados.
7.2.1. As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se
repetir o motivo
7.2.2. As multas aplicadas na execução do Termo de Credenciamento serão
descontadas dos pagamentos devidos à CREDENCIADA, a critério exclusivo do
Município, e quando for o caso, cobradas judicialmente.
CLÁUSULA OITAVA
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8.1. O não cumprimento das cláusulas deste Termo, por qualquer uma das
partes acarretará a rescisão deste, sujeitando a parte que injustamente tiver
dado causa, a indenização por perdas e danos, nos termos da legislação vigente.
8.1.1. Aplica-se, também, quanto à rescisão o disposto nos artigos 77 a 80 da
Lei 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA NONA
9.1. São partes integrantes deste Termo, como se nele estivessem transcritos,
a proposta da CREDENCIADA no que couber, o Edital de Credenciamento nº
2/2021-FMS e seus anexos, a Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA
Os recursos financeiros para encargos decorrentes do presente
Credenciamento correrão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias:
10.1.

Entidade : 2- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ZORTÉA
Órgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ZORTÉA
Unidade: 01- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj./Ativ: 2.052- Manutenção da Atenção Básica de Saúde
13 3.3.90.00.00.00.00.00.0000
14 3.3.90.00.00.00.00.00.0038

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
11.1. A CREDENCIADA poderá solicitar o seu descredenciamento, desde que
comunique oficialmente com antecedência mínima de 10 (dez) dias;
11.2. É vedado à CREDENCIADA delegar ou transferir a terceiros, no todo ou
em parte, os serviços previstos neste Termo;
11.3. Os casos omissos serão discutidos e analisados pelo CREDENCIANTE,
sob os aspectos da legislação pertinente, visando sempre a supremacia do
interesse público.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
12.1. É eleito, para fins legais e questões derivadas deste ajuste o Foro da
Comarca de Campos Novos, com renúncia expressa a qualquer outro.
Do que, para produzir seus efeitos jurídicos e legais, lavrou-se o presente Termo,
em 03 (três) vias de igual teor e forma, que depois de lido às partes foi por elas
ratificado e assinado.
Zortéa/SC, 19 de Outubro de 2021.
_______________________________

___________________________
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Fundo Municipal De Saúde de Zortéa
Analu Chiamolera Schmit
Gestora do Fundo Municipal de Saúde
TESTEMUNHAS:
Nome: __________________
CPF: __________________

Kidauana Leorato Antunes Ltda.
CREDENCIADA

Nome: __________________
CPF: __________________
Nome: __________________
CPF: __________________

Nome: _________________
CPF: __________________

Visto pelo jurídico.
Em: ___/___/_____
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Associações
EGEM
RESOLUÇÃO EGEM 03/2021 RESSARCIMENTO DE DESPESAS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS

Publicação Nº 3359678

RESOLUÇÃO EGEM 03/2021
A Presidente da Escola de Gestão Pública Municipal - EGEM, Rosane Antunes Pires Infeld, Prefeita do município de Zortéa, no uso de suas
atribuições,
RESOLVE
Art. 1º Regulamentar o ressarcimento de despesas e pagamento de diárias a pessoas em viagem a serviço ou execução de atividades de
interesse da entidade.
Art. 2º Membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, o Diretor Geral e os colaboradores da EGEM são titulares do direito ao
recebimento de diária ou ressarcimento de despesas quando em viagem a serviço ou execução de atividades de interesse da entidade, de
acordo com as condições e limites fixados nesta Resolução.
§ 1º – As diárias destinar-se-ão a cobrir exclusivamente despesas com alimentação e pousada.
§ 2º – O recebimento de diária obriga o titular a apresentar ao menos um comprovante fiscal de despesa realizada na localidade de destino,
por dia.
I – O comprovante fiscal de realização de despesa realizada no local de destino, para fins de recebimento de diária, deverá ser emitido
necessariamente em nome do titular, incluindo o respectivo número do CPF.
§ 3º – Quando o desempenho de serviços ou atividades de interesse da entidade não exigir pernoite na localidade de destino, o pagamento
se limitará ao valor equivalente a 1/3 (um terço) de uma diária.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis, 19 de outubro de 2021.
ROSANE ANTUNES PIRES INFELD
Prefeita de Zortéa
Presidente da EGEM
Anexo Único da Resolução nº 03/2021
Art. 1º - Os valores das diárias, dos ressarcimentos e da quilometragem percorrida com automóvel próprio do titular terão por limites máximos os especificados na tabela a seguir:
Emprego/Função
Membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, e do
Diretor Geral.

Demais colaboradores da EGEM

Quilometragem percorrida com
automóvel próprio do titular.

Destino
Valor da diária
Cidades de Santa Catarina, exceto Grande Florianópolis.
R$ 350,00
Cidades de outros estados
R$ 550,00
Capitais e municípios da Grande Florianópolis.
R$ 700,00
Internacional - países da zona Euro
€ 350,00
Internacional – demais países
$ 350,00
Cidades de Santa Catarina, exceto Grande Florianópolis.
R$ 280,00
Cidades de outros estados
R$ 490,00
Capitais e municípios da Grande Florianópolis.
R$ 560,00
Internacional - países da zona Euro
€ 350,00
Internacional – demais países
$ 350,00
R$ 1,00 (hum real) para cada quilômetro percorrido.
Obs.: Neste valor também estão inclusos pedágios e estacionamentos.

Valor 1/3 de diária
R$ 117,00
R$ 183,00
R$ 233,00
N/A
N/A
R$ 93,00
R$ 163,00
R$ 187,00
N/A
N/A

Florianópolis, 20 de outubro de 2021.
ROSANE ANTUNES PIRES INFELD
Prefeita de Zortéa
Presidente da EGEM
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ESTATUTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS – CISGRANFPOLIS

Publicação Nº 3358498

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA
GRANDE FLORIANOPOLIS/SC CIS-GRANFPOLIS

ESTATUTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS – CIS-GRANFPOLIS
PREÂMBULO
Os municípios que integram o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Grande
Florianópolis – CIS-GRANFPOLIS, reunidos em Assembleia Geral, aprovam o presente
Estatuto, com base nas cláusulas do Contrato de Constituição, e as disposições a seguir.
TÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, CONSTITUIÇÃO, SEDE, ÁREA DE ATUAÇÃO, DURAÇÃO
E FINALIDADE.
CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO E CONSTITUIÇÃO
Art. 1º O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Grande Florianópolis (CISGRANFPOLIS) constitui-se sob a forma de associação pública com personalidade de direito
público, de natureza autárquica Interfederativa, integrando a administração indireta de todos
os entes consorciados, regendo-se pelas normas da Constituição da República Federativa do
Brasil, da Lei Federal nº 11.107/05, Decreto Federal nº 6.017/07, da Lei Federal nº 8.080/90
(Lei Orgânica da Saúde), da Lei Federal nº 8.142/90 e demais normas pertinentes, pelo
Contrato de Constituição, por este Estatuto e pela regulamentação que vier a ser adotada pelos
seus órgãos competentes.
Parágrafo único. O CIS-GRANFPOLIS adquire personalidade jurídica a partir da vigência das
leis de ratificação nos termos estabelecidos no Protocolo de Intenções.
Art. 2º O CIS-GRANFPOLIS é constituído pelos municípios de ÁGUAS MORNAS;
ALFREDO WAGNER; ANGELINA; ANITÁPOLIS; ANTÔNIO CARLOS;
BIGUAÇU; CANELINHA; GAROPABA; GOVERNADOR CELSO RAMOS;
LEOBERTO LEAL; MUNICÍPIO DE MAJOR GERCINO; NOVA TRENTO;
PALHOÇA; PAULO LOPES; RANCHO QUEIMADO; SÃO BONIFÁCIO; SÃO
JOÃO BATISTA; SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA.
§ 1º Somente será considerado consorciado o Município subscritor do Protocolo de Intenções
que o tenha ratificado, por meio de lei, no prazo de dois anos, contados a partir da data da
publicação do Protocolo de Intenções.
§ 2º A ratificação realizada após dois anos da subscrição somente será válida após
homologação da Assembleia Geral do consórcio.
§ 3º É vedada a ratificação com reserva que implique em consorciamento parcial do ente.
§ 4º A representação do Município no CIS-GRANFPOLIS dar-se-á pelo Chefe do Poder
Executivo Municipal.
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CAPÍTULO II
DA SEDE, ÁREA DE ATUAÇÃO E DURAÇÃO.
Art. 3º O CIS-GRANFPOLIS terá sede na Rua Cândido Ramos, 250, Capoeiras,
Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88090-800.
Parágrafo único. A Assembleia Geral poderá deliberar pela mudança da sede, desde que
venha a se estabelecer dentro da área de atuação do consórcio.
Art. 4º A área de atuação do consórcio será formada pelos territórios dos municípios que o
integram, constituindo-se numa unidade territorial sem limites intermunicipais para as
finalidades a que se propõe.
Art. 5º O CIS-GRANFPOLIS terá duração indeterminada.
CAPÍTULO III
DAS FINALIDADES
Art. 6º São finalidades do CIS-GRANFPOLIS:
I - representar o conjunto dos municípios que o integram, em assuntos de saúde de interesse
comum, perante outras esferas de governo e quaisquer entidades de direito público ou
privado, nacionais ou internacionais;
II - assegurar a prestação de serviços de saúde em caráter suplementar e complementar aos
cidadãos dos municípios consorciados, em conformidade com as diretrizes do SUS, de
maneira eficiente e eficaz.
III - fomentar o estabelecimento de novas especialidades de saúde nos municípios
consorciados e a manutenção das existentes;
IV - estimular a integração das diversas instituições públicas e privadas para melhor
operacionalização das atividades de saúde;
V - criar instrumentos de controle, acompanhamento, avaliação e regulação dos serviços de
saúde prestados à população;
VI - planejar e coordenar programas e medidas destinados à promoção da saúde dos
habitantes dos municípios consorciados, em especial apoiar serviços e campanhas do
Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde;
VII - desenvolver e executar serviços e atividades de interesse dos municípios consorciados
de acordo com os projetos e programas de trabalho aprovados pelo CIS-GRANFPOLIS;
X - realizar compras compartilhadas de equipamentos, materiais, medicamentos e outros
insumos da área da saúde;
XI - incentivar e apoiar a estruturação dos serviços básicos de saúde nos municípios
consorciados, objetivando a uniformidade de atendimento médico e a utilização adequada dos
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serviços oferecidos por meio do consórcio;
XII - prestar assessoria na implantação de programas e medidas destinadas à promoção da
saúde da população dos municípios consorciados;
XIII - estabelecer relações de parceria com outros consórcios públicos de saúde que, por sua
localização no âmbito macrorregional, possibilite o desenvolvimento de ações conjuntas;
Parágrafo único. Para cumprir as suas finalidades o CIS-GRANFPOLIS poderá:
I - adquirir ou receber em doação ou cessão de uso bens e direitos relevantes ao exercício de
suas atribuições;
II - firmar convênios, contratos, acordos, e receber doações, auxílios, contribuições e
subvenções de outras entidades e órgãos governamentais ou da iniciativa privada;
III - prestar a seus consorciados os serviços de saúde, em especial os procedimentos de média
e alta complexidade ambulatoriais e hospitalares exemplificados no Protocolo de Intenções e
no Contrato de Consórcio, bem como a logística e a gestão da aquisição de equipamentos,
serviços de tecnologia da informação, medicamentos, e materiais em geral.
IV - realizar licitações em nome dos municípios consorciados das quais decorrerão contratos
firmados por cada um deles;
V - efetuar licitação pública para contratação de serviços e bens a serem empregados na
prestação de serviços aos municípios consorciados;
VI - contratar e ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes consorciados,
dispensada a licitação nos termos da Lei;
VII - prestar serviços a instituições privadas, mediante cobrança de preços públicos, desde
que, comprovadamente, a prestação de tais serviços não afete a execução das atividades
principais do consórcio.
TÍTULO II
DA GESTÃO ASSOCIADA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
CAPÍTULO I
DA GESTÃO ASSOCIADA
Art. 7º Os entes consorciados autorizam a gestão associada de serviços públicos de saúde de
média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, podendo delegar parcial ou
integralmente a prestação de serviços de saúde prevista no artigo 6º, nos termos do Contrato
de Programa.
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TÍTULO III
DOS CONTRATOS DE PROGRAMA, DE RATEIO E DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
CAPÍTULO I
DO CONTRATO DE PROGRAMA
Art. 8º Os contratos de programa, tendo por objeto a totalidade ou parcela dos serviços
dispostos no artigo 6º, serão firmados por cada ente consorciado com o consórcio.
Parágrafo único. O contrato de programa deverá:
I - atender à legislação de concessões e permissões de serviços públicos;
II - promover procedimentos que garantam a transparência da gestão econômica e financeira
de cada serviço em relação a cada um de seus titulares;
III - regular as condições e limites da gestão associada de serviços púbicos de saúde.
CAPÍTULO II
DO CONTRATO DE RATEIO
Art. 9º Os contratos de rateio serão firmados por cada ente consorciado com o consórcio, e
disciplinarão a transferência de recursos para custear as despesas de manutenção deste.
§ 1º O contrato de rateio será formalizado em cada exercício e o prazo de vigência será o da
respectiva dotação orçamentária, exceto os contratos de rateio que tenham por objeto projetos
consistentes em programas e ações contemplados em plano plurianual.
§ 2º É vedada a aplicação de recursos entregues por meio de contrato de rateio para o
atendimento de despesas genéricas, inclusive transferências ou operações de crédito.
§ 3º Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o consórcio, são partes
legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio.
§ 4º O rateio das despesas de manutenção do consórcio entre os consorciados será realizado
em razão do número de habitantes publicado anualmente pelo IBGE.
§ 5º O saldo financeiro apurado ao final do exercício poderá ser utilizado para abatimento no
contrato de rateio do exercício seguinte.
CAPÍTULO III
DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Art. 10. O consórcio poderá ser contratado por ente consorciado, ou por entidade que integre
a administração indireta deste último, sendo dispensada a licitação nos termos do art. 2º,
inciso III, da Lei nº 11.107/05.
Parágrafo único. Preferencialmente, deverá ser celebrado contrato de prestação de serviços
sempre que o consórcio fornecer bens ou prestar serviços para um determinado ente
consorciado, de forma a impedir que sejam eles custeados pelos demais.
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TÍTULO IV
DA ESTRUTURA E COMPETÊNCIAS
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 11. O consórcio será organizado por Contrato de Consórcio Público, decorrente da
ratificação, por lei, do Protocolo de Intenções.
§ 1º A celebração do Contrato de Consórcio Público dar-se-á na primeira Assembleia Geral,
sendo dispensada sua alteração quando do ingresso de novos municípios homologado pela
Assembleia Geral.
§ 2º O consórcio regulamentará em Regimento Interno as demais situações não previstas no
Contrato de Consórcio Público e neste Estatuto.
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA
Art. 12. O CIS-GRANFPOLIS terá a seguinte estrutura:
I - Assembleia Geral;
II - Diretoria;
III - Conselho Fiscal;
IV - Conselho de Saúde;
V - Diretoria Executiva.
Seção I
Assembleia Geral
Art. 13. A Assembleia Geral, instância máxima do consórcio, é órgão colegiado composto
pelos chefes do Poder Executivo de todos os municípios consorciados.
§ 1º Os Vice-Prefeitos poderão participar de todas as reuniões da Assembleia Geral, com
direito a voz.
§ 2º Na ausência do Chefe do Poder Executivo, o Vice-Prefeito assumirá a representação na
Assembleia Geral, inclusive com direito a voto, facultando-se a representação por agente
público municipal, desde que devidamente formalizada.
§ 3º É vedada a representação de mais de um consorciado pelo mesmo agente público.
§ 4º A Assembleia Geral será presidida pelo representante legal do consórcio, ou pelo VicePresidente na sua falta.
Art. 14. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente duas vezes por ano, para deliberar
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sobre as normas orçamentárias, prestação de contas, planos de trabalho e eleição da Diretoria
e do Conselho Fiscal, e extraordinariamente quando convocado pelo Presidente do consórcio,
por um quinto de seus membros ou pelo Conselho Fiscal, para outras finalidades.
§ 1º A Assembleia Geral reunir-se-á:
I - em primeira convocação, presentes a maioria dos entes consorciados;
II - em segunda convocação, quinze minutos após o horário estabelecido para a primeira
convocação, com qualquer número de entes consorciados.
§ 2º As convocações serão realizadas por meio de publicação no órgão oficial de publicações
do consórcio, com antecedência mínima de cinco dias úteis.
Art. 15. Cada município consorciado terá direito a um voto na Assembleia Geral.
Parágrafo único. O voto será público e nominal, admitindo-se o voto secreto somente nos
casos de julgamento em que se suscite a aplicação de penalidade aos servidores do consórcio
ou ao ente consorciado.
Art. 16. Compete à Assembleia Geral:
I - eleger os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal;
II - homologar o ingresso no consórcio de município que tenha ratificado o Protocolo de
Intenções após dois anos de sua subscrição;
III - aprovar as alterações do Contrato de Consórcio Público;
IV - aplicar penalidades aos entes consorciados;
V - aprovar o Regimento Interno e suas alterações;
VI - deliberar sobre a transferência de recursos financeiros a ser definida em contrato de
rateio, bem como sobre as cotas de serviços a serem contratadas por cada consorciado;
VII - aprovar:
a) o orçamento anual do consórcio, bem como respectivos créditos adicionais, inclusive a
previsão de aportes a serem cobertos por recursos advindos de eventuais contratos de rateio;
b) as diretrizes orçamentárias, política patrimonial e financeira e os programas de
investimento do consórcio;
c) o plano de trabalho;
d) o relatório anual de atividades;
e) a prestação de contas, após a análise do Conselho Fiscal;
f) a realização de operações de crédito;
g) a mudança da sede.
h) a alienação e a oneração de bens imóveis do consórcio;
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VIII - nomear e exonerar o Diretor Executivo do consórcio;
IX - autorizar o provimento dos empregos públicos previstos no anexo II deste Estatuto;
X - contratar serviços de auditoria externa;
XI - aprovar a extinção do consórcio;
XII - homologar a revisão geral anual dos empregados públicos do consórcio;
XIII - aprovar o aumento real da remuneração dos empregados públicos;
XIV - deliberar sobre assuntos gerais do consórcio.
Art. 17. O quórum de deliberação da Assembleia Geral será de:
I - unanimidade de votos de todos os consorciados para as competências dispostas nos incisos
III e XI do artigo anterior;
II - maioria simples dos consorciados presentes para as demais deliberações.
§ 1º Compete ao Presidente, além do voto normal, o voto de minerva.
§ 2º Havendo consenso entre seus membros, às votações poderão ser efetivadas através de
aclamação.
Seção II
Diretoria
Art. 18. A Diretoria é órgão de direção do consórcio, assim constituído:
I - Presidente;
II - Vice-Presidente;
III – Secretário;
IV – Segundo Secretário.
§ 1 Os membros da Diretoria serão escolhidos em Assembleia Geral para o mandato de dois
anos, podendo seus membros ser reeleitos por mais um período.
§ 2º Nenhum dos membros da Diretoria perceberá remuneração ou quaisquer espécies de
verbas indenizatórias.
§ 3º Os membros da Diretoria não responderão pessoalmente pelas obrigações contraídas em
nome do consórcio, mas assumirão as responsabilidades pela prática de atos ilegais ou
contrários às disposições contidas nos estatutos do consórcio.
§ 4º Poderão concorrer à eleição para a Diretoria apenas os chefes do Poder Executivo dos
municípios regulares com as obrigações contratuais.
Art. 19. Compete ao Presidente do consórcio:
I - representar o CIS-GRANFPOLIS ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente,
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podendo firmar contratos ou convênios bem como constituir procuradores ad negotia e ad
juditia;
II - presidir a Assembleia Geral e manifestar o voto de minerva;
III - dar posse aos membros do Conselho Fiscal;
IV - celebrar convênios e acordos congêneres;
V - prestar contas ao órgão concessor dos auxílios e subvenções que o consórcio venha a
receber;
VI - ordenar as despesas do consórcio e responsabilizar-se por sua prestação de contas;
VII - movimentar em conjunto com o Diretor Executivo as contas bancárias e os recursos do
consórcio;
VIII - aceitar a cessão de servidores do ente consorciado ao consórcio;
IX - convocar as reuniões da Assembleia Geral, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal;
X - zelar pelos interesses do consórcio, exercendo todas as competências que não tenham sido
outorgadas por este Estatuto ou pelos estatutos a outro órgão do consórcio.
Parágrafo único. As competências arroladas neste artigo poderão ser delegadas ao Diretor
Executivo.
Seção III
Conselho Fiscal
Art. 20. O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização do consórcio, será composto por três
membros, eleitos pela Assembleia Geral, para mandato de dois anos, admitida uma reeleição.
§ 1º O mandato dos membros do Conselho Fiscal deve coincidir com o da Diretoria.
§ 2º O Conselho Fiscal será presidido por um dos seus membros, escolhido entre seus pares.
§ 3º Nenhum dos membros do Conselho Fiscal perceberá remuneração ou quaisquer espécies
de verbas indenizatórias.
Art. 21. Compete ao Conselho Fiscal:
I - fiscalizar mensalmente a contabilidade do consórcio;
II - acompanhar e fiscalizar sempre que considerar oportuno e conveniente, quaisquer
operações econômicas ou financeiras do consórcio e propor à Assembleia Geral a contratação
de auditorias;
III - emitir parecer sobre a proposta orçamentária, balanços e relatórios de contas em geral a
serem submetidas à Assembleia Geral;
IV - eleger entre seus pares um Presidente.
Art. 22. O Conselho Fiscal poderá convocar os membros da Diretoria e Diretoria Executiva
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para prestar esclarecimentos ou tomar providências quando houver indícios de irregularidades
na escrituração contábil, nos atos de gestão financeira ou ainda inobservância de normas
legais, estatutárias ou regimentais.
Seção IV
Conselho De Saúde
Art. 23. O Conselho de Saúde é órgão consultivo, integrado pelos Secretários Municipais de
Saúde dos municípios consorciados, cabendo:
I - propor o plano de trabalho e as metas a serem alcançadas pelo consórcio;
II - sugerir as atividades a serem exercidas pelo consórcio de acordo com as demandas
apuradas nos municípios;
III - fomentar a transferência da execução de serviços de saúde de média e alta complexidade
ambulatorial e hospitalar da administração direta dos municípios ao consórcio, nos casos em
que este prestar tais serviços;
IV - promover a interação entre as atividades de saúde prestadas no âmbito dos municípios e
no consórcio.
§ 1º O Conselho de Saúde será presidido por um dos seus membros, escolhido entre seus
pares.
§ 2º O mandato do presidente do Conselho de Saúde deve coincidir com o da Diretoria.
§ 3º Nenhum dos membros do Conselho de Saúde perceberá remuneração ou quaisquer
espécies de verbas indenizatórias.
Art. 24. O Conselho de Saúde reunir-se-á, preferencialmente, a cada três meses, para discutir
sobre as tarefas de sua competência.
Seção V
Diretoria Executiva
Art. 25. A Diretoria Executiva é o órgão executivo do consórcio e será constituída por Diretor
Executivo, Gerente Administrativo, Assessor Jurídico e pelos empregados públicos
permanentes do consórcio, nos termos do Anexo I deste Estatuto.
Art. 26. Compete ao Diretor Executivo:
I - promover a execução das atividades do consórcio;
II - colher e avaliar as sugestões apontadas pelo Conselho de Saúde e promover sua execução
no âmbito do consórcio
III - realizar concursos públicos e promover a contratação, demissão e aplicação de sanções
aos empregados, bem como praticar todos os atos relativos ao pessoal administrativo;
IV - elaborar o plano de trabalho e a proposta orçamentária anual;
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V - elaborar o relatório anual de atividades;
VI - elaborar os balancetes mensais para ciência do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral;
VII - elaborar as prestações de contas dos auxílios e subvenções concedidas ao consórcio para
ser apresentada pela Assembleia Geral ao Órgão Concessor;
VIII - promover os atos de transparência do consórcio;
IX - movimentar em conjunto com o Presidente do consórcio, as contas bancárias e os
recursos financeiros;
X - autorizar a abertura de licitações públicas e a celebração de contratos dentro dos limites
do orçamento aprovado pela Assembleia Geral;
XI - designar seu substituto, em caso de impedimento ou ausência para responder pelo
expediente;
XII - providenciar as convocações, agendas e locais para as reuniões da Assembleia Geral;
XIII - providenciar todas as diligências solicitadas pela Assembleia Geral, pela Diretoria ou
pelo Conselho Fiscal;
XIV - propor à Assembleia Geral a requisição de servidores públicos municipais para serem
cedidos ao consórcio.
Art. 27. Compete ao Gerente Administrativo organizar e executar a gestão administrativa do
consórcio, em especial a relativa à assessoria jurídica, aos recursos humanos, aos processos
burocráticos, aos processos de licitação pública e de contratos administrativos, à gestão do
patrimônio, à execução financeira e orçamentária, à contabilidade pública e ao controle
interno, além de administrar os projetos e atividades relacionadas aos objetivos do consórcio,
bem como auxiliar o Diretor Executivo em suas atribuições.
TITULO V
DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
CAPÍTULO I
DOS EMPREGADOS PÚBLICOS
Seção I
Regime Jurídico
Art. 28. O Regime Jurídico de Trabalho dos empregados do consórcio é o da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social e regidos,
subsidiariamente, pelo que estabelece este Estatuto.
§ 1º Os empregos públicos de Diretor Executivo, de Gerente Administrativo e Assessor
Jurídico são de livre admissão e demissão.
§ 2º O provimento dos empregos públicos permanentes dar-se-á mediante prévia aprovação
em concurso público de provas ou de provas e títulos.
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§ 3º Os empregados do consórcio não poderão ser cedidos, inclusive para os entes
consorciados.
§ 4º Os empregados públicos incumbidos da gestão de consórcio não responderão
pessoalmente pelas obrigações contraídas pelo consórcio, salvo pelos atos cometidos em
desacordo com a lei ou com as disposições do estatuto do consórcio.
Seção II
Quadro de Empregados
Art. 29. O quadro de pessoal do consórcio é composto por três empregados públicos de livre
admissão e demissão e por até cinquenta empregados permanentes, na conformidade do
Anexo I deste Estatuto.
§ 1º O emprego público de Diretor Executivo do consórcio deverá ser ocupado por
profissional com formação de nível superior, bem como comprovada experiência em gestão
de serviços de saúde e em administração pública.
§ 2º O emprego público de Gerente Administrativo do consórcio deverá ser ocupado por
profissional com comprovada experiência em administração pública, com formação de nível
superior.
§ 3º A qualificação, denominação, referência salarial inicial, número de vagas, carga horária
semanal e atribuições dos empregos públicos é a definida no Anexo II deste Estatuto.
§ 4º As atribuições dos empregos públicos previstas no Anexo III deste Estatuto, sempre que
necessário e de interesse do consórcio, poderão ser alteradas ou adequadas, após aprovação
pela Assembleia Geral.
§ 5º A jornada de trabalho de cada emprego público poderá ser reduzida administrativamente,
com a redução proporcional da remuneração.
§ 6º Os empregados públicos não têm direito à estabilidade no serviço público.
Art. 30. É facultado ao consórcio público conceder estágio a aluno matriculado em curso
regular de ensino mantido pelo poder público ou pela iniciativa privada, com funcionamento
autorizado ou reconhecido pelos órgãos competentes, respeitada a legislação federal acerca do
tema e as condições a serem disciplinadas em Regimento Interno.
Seção III
Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público
Art. 31. Fica autorizada a contração temporária de empregados públicos, para fins de atender
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos seguintes casos:
I - assistência a situações de calamidade pública ou de estado de emergência;
II - a vacância do emprego permanente, até a admissão de novo empregado aprovado em
concurso público;
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III - nos casos de licença ou afastamento do exercício do emprego permanente, desde que
reste comprovada a necessidade de substituição do empregado licenciado ou afastado.
Parágrafo único. A duração do contrato temporário será limitada há um ano, permitida apenas
uma prorrogação por igual período.
Art. 32. A seleção de empregado a ser contratado temporariamente será feita mediante
processo seletivo simplificado, divulgado por meio de edital.
Parágrafo único. A contratação de empregado temporário prescindirá do processo seletivo nos
casos em que não for possível aguardar sua realização, mediante justificativa.
Art. 33. A remuneração do empregado temporário será fixada em importância equivalente à
referência salarial inicial para o respectivo emprego.
Seção IV
Remuneração
Art. 34. Os valores iniciais dos salários dos empregos são os constantes no Anexo I deste
Estatuto.
Art. 35. Fica assegurada a revisão geral anual de salários, sempre no mês de maio de cada
ano, nos termos da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou, na sua ausência, pela variação
do Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM, apurado pela Fundação Getúlio Vargas FGV.
§ 1º A aplicação da revisão geral anual de salários dar-se-á mediante Resolução aprovada pelo
Presidente do consórcio, devendo ser submetida à homologação da Assembleia Geral.
§ 2º A revisão geral anual incidirá, uniformemente, em todas as referências constantes da
Tabela de Referências Salariais, constante do Anexo IV.
Art. 36. A Assembleia Geral poderá conceder aumento real da remuneração dos empregados
do consórcio, única e exclusivamente com o objetivo de revisar os valores para adequá-los à
realidade do mercado, mediante justificativa.
§ 1º Entende-se por realidade de mercado, a média salarial paga aos empregados que exerçam
atividades semelhantes às do consórcio, considerando-se a área de abrangência da região do
município em que estiver sediado.
§ 2º O aumento real da remuneração poderá ser concedido em percentuais diferenciados para
cada categoria de empregados públicos.
Art. 37. Conceder-se-á promoção funcional dos empregados públicos permanentes em função
do tempo de serviço e em função de nova titulação ou capacitação, consubstanciada em
progressão vertical na tabela de referências salariais.
§1º A progressão vertical por tempo de serviço será concedida à razão de 01 (uma) referência
salarial a cada 2 (dois) anos de efetivo exercício do emprego permanente, contados da data de
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admissão.
§ 2º A progressão vertical por nova titulação ou capacitação decorre da contínua atualização,
especialização e aperfeiçoamento do empregado para o aprimoramento do desempenho de
suas atividades, com observância dos seguintes critérios:
I - progressão de 03 (três) referências salariais no emprego, por uma única vez, por ter
concluído curso de Nível Superior, desde que tal curso seja superior à escolaridade exigida
para o emprego que ocupa;
II - progressão de 02 (duas) referências salariais no emprego, por ter concluído curso de PósGraduação, em nível de especialização, correlato com o emprego que ocupa;
III - progressão de 05 (cinco) referências salariais no emprego, por uma única vez, por ter
concluído curso de Pós-Graduação, em nível de mestrado, correlato com o emprego que
ocupa;
IV - progressão de 07 (sete) referências salariais no emprego, por uma única vez, por ter
concluído curso de Pós-Graduação, em nível de doutorado, correlato com o emprego que
ocupa; e
V - progressão de capacitação.
§ 3º Somente serão considerados os títulos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC),
não sendo considerados títulos àqueles constantes como requisitos para a admissão no
emprego público.
§ 4º O direito ao aumento da referência salarial é devido a partir do mês seguinte ao protocolo
da solicitação da progressão por nova titulação, mediante comprovação por meio da
expedição do respectivo título, pelo empregado público, da nova titulação auferida.
§ 5º É vedada a progressão por nova titulação do empregado durante os 03 (três) primeiros
anos de exercício, considerados como de avaliação na função.
§ 6º Não serão considerados os títulos obtidos antes do ingresso no emprego público.
§ 7º O empregado aprovado em concurso público para novo emprego do quadro de pessoal
perceberá a remuneração estabelecida para a referência salarial inicial do novo emprego,
mantidas as referências salariais adquiridas por promoção funcional devida em função de
tempo de serviço.
Art. 38. Conceder-se-ão as seguintes indenizações aos empregados do consórcio:
I - a título de hospedagem e alimentação, denominada diária, ao empregado que realizar
despesas para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do emprego,
sempre que for necessário pernoitar em cidade distinta da do local de trabalho, paga em razão
do número de pernoites, de acordo com o Anexo V.
II - a título de descolamento, ao empregado que deslocar-se a serviço do consórcio utilizandose de veículo próprio, totalmente segurado, nos termos do Anexo VI, mediante comprovação
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da viagem.
§ 1º Poderá ser instituído regime de adiantamento de despesas, nos termos de resolução
específica, consistente na entrega de numerário ao empregado responsável pela realização da
despesa, devendo ser prestado contas da totalidade dos recursos recebidos.
§ 2º A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o
deslocamento não exigir pernoite fora da sede, ou quando o consórcio público custear, por
meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias.
§ 3º Não fará jus a diárias o empregado que se deslocar dentro da mesma região
metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, constituídas por municípios limítrofes e
regularmente instituídas.
Art. 39. Será concedido vale transporte, na forma da legislação federal, ao empregado que o
requerer para deslocamento da residência ao local de trabalho e vice-versa.
Art. 40. Será concedido ao empregado com carga horária semanal superior a 20 horas, o
auxílio refeição, na forma do Anexo VII deste Estatuto.
Art. 41. A Assembleia Geral poderá aprovar a concessão aos empregados, com a participação
financeira destes, de auxílio para o custeio de plano de saúde.
Art. 42. Ao empregado público permanente a que tenha sido delegada função de direção,
chefia, assessoramento, ou atribuição específica de emprego público diverso, respeitada a
qualificação mínima, é devida gratificação pelo seu exercício, no percentual de 30% (trinta
por cento) do salário do emprego público originariamente ocupado.
§ 1º Cessada a função de direção, chefia, assessoramento, ou atribuição específica de outro
emprego público, extingue-se automaticamente a referida gratificação, sem qualquer
incorporação ou direito adquirido.
§ 2º É vedada a acumulação de gratificação prevista neste artigo.
Seção V
Avaliação Periódica de Desempenho
Art. 43. A Avaliação Periódica de Desempenho, a ser regulamentada em Regimento Interno,
será realizada através de comissão permanente instituída para tal finalidade, para todos os
empregados permanentes, observando-se os critérios de eficiência, responsabilidade,
assiduidade, pontualidade, relacionamento pessoal, e penalidades disciplinares.
CAPÍTULO II
DAS CONTRATAÇÕES
Art. 44. As contratações de bens, obras e serviços realizadas pelo consórcio observarão as
normas de licitações públicas e contratos administrativos.
Art. 45. Os editais de licitações e os extratos de contratos celebrados pelo consórcio deverão
ser publicados no órgão oficial de publicação do consórcio.
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TÍTULO VI
DA GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 46. O consórcio obedecerá, relativamente à execução das receitas e das despesas, ao
disposto na Constituição da República, às normas gerais de direito financeiro e ao disposto
neste Estatuto, devendo programar suas atividades financeiras por meio de orçamento anual,
aprovado em Assembleia Geral e expedido por meio de resolução, abrangendo:
I - orçamento anual, fixando as despesas e estimando as receitas, efetivas e potenciais;
II - as diretrizes orçamentárias, política patrimonial e financeira e os programas de
investimento do consórcio;
III - as orientações a serem repassadas aos municípios consorciados para fazer constar em
seus respectivos orçamentos a transferência de recursos financeiros mediante contrato de
rateio e contrato de prestação de serviços.
Art. 47. Constituem patrimônio do consórcio os bens materiais e imateriais.
§ 1º Os bens materiais do consórcio são indisponíveis, imprescritíveis, impenhoráveis e
inalienáveis, salvo, neste último caso, os bens objeto de desafetação.
§ 2º Os bens imateriais do consórcio são protegidos por lei, mediante registro nos órgãos
competentes.
Art. 48. Constituem recursos financeiros do consórcio:
I - a entrega mensal de recursos financeiros, de acordo com o contrato de rateio;
II - a remuneração dos serviços prestados aos consorciados, de acordo com os contratos de
prestação de serviços;
III - as receitas e ressarcimentos pagos no âmbito do Sistema Único de Saúde;
IV - a receita da cobrança de preços públicos pela prestação de serviços a terceiros;
V - os auxílios, contribuições e subvenções concedidas por entidades públicas ou privadas;
VI - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer
natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título.
VII - os saldos do exercício;
VIII - as doações e legados;
IX - o produto de alienação de seus bens livres;
X - o produto de operações de crédito;
XI - as rendas eventuais, inclusive as resultantes de depósito e de aplicação financeira.
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Art. 49. A contabilidade do consórcio será realizada de acordo com as normas de
contabilidade pública, em especial a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar Federal nº
101/00.
CAPÍTULO II
DO USO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
Art. 50. Os entes consorciados terão acesso aos bens adquiridos pelos consórcios e aos
serviços prestados nos termos definidos em contrato de programa, mediante entrega de
recursos disciplinada no contrato de rateio.
Art. 51. Respeitadas as respectivas legislações municipais, cada consorciado poderá colocar à
disposição do consórcio os bens e serviços de sua própria administração para uso comum, nos
termos definidos em contrato de programa e no contrato de rateio.
TÍTULO V
DA RETIRADA, EXCLUSÃO E ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO
CAPÍTULO I
DA RETIRADA
Art. 52. Cada consorciado poderá se retirar do CIS-GRANFPOLIS a qualquer tempo, desde
que denuncie sua contratação num prazo nunca inferior a sessenta dias, sem prejuízo das
obrigações e direitos até sua efetiva retirada.
CAPÍTULO II
DA EXCLUSÃO
Art. 53. Serão excluídos do consórcio os entes consorciados que:
I - tenham deixado de incluir em suas leis orçamentárias as dotações devidas ao consórcio
assumidas em contrato de rateio.
II - incorram em situação de inadimplência com suas obrigações assumidas em contrato de
rateio ou em contrato de prestação de serviços.
III - deixem de ratificar as possíveis alterações ao Contrato de Consórcio Público aprovadas
em Assembleia Geral.
§ 1º A exclusão somente ocorrerá após prévia suspensão pelo prazo de sessenta dias, período
em que o consorciado poderá se reabilitar.
§ 2º A exclusão prevista neste artigo não exime o consorciado do pagamento de débitos
decorrentes do tempo em que permaneceu inadimplente.
CAPÍTULO III
DA ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO
Art. 54. A alteração e a extinção de Contrato de Consórcio Público dependerão de
instrumento aprovado pela Assembleia Geral.
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§ 1º Os bens, direitos, encargos e obrigações decorrentes da gestão associada de serviços
públicos reverterão aos consorciados proporcionalmente aos investimentos feitos ao
consórcio.
§ 2º Até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes
consorciados responderão subsidiariamente pelas obrigações remanescentes, garantidos o
direito de regresso em face dos entes beneficiados ou dos que deram causa à obrigação.
§ 3º Com a extinção, os servidores públicos cedidos ao consórcio público retornarão aos seus
órgãos de origem.
§ 4º A destinação do patrimônio do consórcio, em caso de extinção, será decidida em
Assembleia Geral.
§ 5º A retirada ou a extinção do consórcio não prejudicará as obrigações já constituídas,
inclusive os contratos de programa, cuja extinção dependerá do prévio pagamento das
indenizações eventualmente devidas.
TÍTULO VI
ATOS NORMATIVOS
Art. 55. Serão expedido por meio de Resolução do Presidente, sem prejuízo das demais
atribuições previstas este Estatuto:
I - as deliberações da Assembleia Geral, da Diretoria e do Conselho Fiscal;
II - as normas específicas de regulamentação do consórcio em que se tenha delegado a
competência ao Presidente.
Art. 56. As decisões de competência do Diretor Executivo serão expedidas por meio de
Portaria.
Art. 57. É condição de validade dos atos normativos expedidos por qualquer órgão ou agente
do consórcio a respectiva publicação no órgão oficial de publicação.
TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
CAPÌTULO I
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
58. Os Municípios consorciados poderão ceder servidores ao Consórcio, na forma e condições
da legislação de cada um, observados o disposto no inciso XIV do art. 26 deste Estatuto.
59. Os servidores efetivos recebidos em cessão permanecerão no seu regime jurídico e
previdenciário originário, com remuneração paga pelo órgão cedente, podendo, a critério da
Diretoria Executiva, ser-lhes concedida gratificação complementar, no percentual de até
100% (cem por cento) da remuneração mensal prevista para o cargo equivalente previsto
neste Estatuto.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 2493

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA
GRANDE FLORIANOPOLIS/SC CIS-GRANFPOLIS

60. O pagamento de gratificação complementar na forma prevista no item anterior, não
configura vínculo novo do servidor cedido, para fins trabalhistas, cabendo ao CIS GRANFPOLIS efetuar a retenção e recolher os encargos tributários correspondentes.
61. Na hipótese de cessão prevista neste Estatuto, o Município consorciado cedente deverá
assumir a manutenção dos pagamentos da remuneração regular do servidor e dos encargos.
Art. 62. Os Municípios consorciados poderão ceder seus servidores para execução de
atividades específicas e temporárias no CIS – GRANFPOLIS, sem prejuízo de suas atividades
ordinárias na administração municipal.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, ao servidor cedido poderá, a critério da Diretoria do
CIS-GRANFPOLIS, ser pago jeton a ser fixado por ato específico.
Art. 63. Até a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos previstos no
Contrato de Consórcio, o CIS-GRANFPOLIS poderá realizar contratação temporária
observada os demais requisitos previstos neste Estatuto.
Art. 64. O exercício fiscal coincidirá com o ano civil, para efeitos de execução do orçamento e
prestação de contas.
Art. 65. A interpretação do disposto neste Estatuto deverá ser compatível com os seguintes
princípios:
I - respeito à autonomia dos entes federativos consorciados, pelo que o ingresso ou retirada do
consórcio depende apenas da vontade de cada ente federativo;
II - solidariedade, em razão da qual os entes consorciados se comprometem a não praticar
qualquer ato, comissivo ou omissivo, que venha a prejudicar a execução dos objetivos do
consórcio;
III - transparência, pelo que não se poderá negar ao Poder Executivo ou Legislativo de ente
consorciado o acesso a qualquer reunião ou documento do consórcio;
IV - eficiência, assentada na qualidade dos serviços prestados, agilidade e custo reduzido.
V - respeito aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência;
VI - respeito aos princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde.
Art. 66. Os casos omissos ao presente Estatuto serão resolvidos pela Assembleia Geral e pelas
normas aplicáveis aos consórcios públicos.
Art. 67. A remuneração inicial dos empregados do CIS-GRANFPOLIS, a Tabela de
Referências Salariais, os valores a título de indenização e o valor do auxílio refeição,
estabelecidos no Protocolo de Intenções são atualizados e readequados, com base nos artigos
35 e 36 do Protocolo de Intenções e do Contrato de Consórcio, conforme especificado nos
Anexos I, IV, VI e VII deste Estatuto.
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Art. 68. Os valores indenizatórios previstos neste Estatuto poderão ser revistos por decisão da
Diretoria do CIS-GRAFPOLIS.
Art. 69. As normas do presente Estatuto entrarão em vigor a partir da data da sua publicação
na imprensa oficial.
Art. 70. Fica estabelecido o foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina para
dirimir quaisquer demandas envolvendo o consórcio CIS-GRANFPOLIS.
Florianópolis, 01 de setembro de 2021.

VITOR ROBERTO ALVES
Prefeito de Leoberto Leal
Presidente do CIS-Granfpolis

DIOGO FRANCISCO ALVES MACIEL
Prefeito de Canelinha
Vice-presidente do CIS-Granfpolis

OMERO PRIM
Prefeito de Águas Mornas
Secretário CIS-Granfpolis

NADIR CARLOS RODRIGUES
Prefeito de Paulo Lopes
Segundo Secretário CIS-Granfpolis

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 2495

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA
GRANDE FLORIANOPOLIS/SC CIS-GRANFPOLIS

ANEXO I
Empregos Públicos do CIS-GRANFPOLIS
Denominação, vagas, referência salarial inicial e carga horária semanal
Número
de
Vagas

Tipo

Referência
salarial
inicial

Diretor Executivo

1

Em comissão

106

12.530,44

40h

Gerente Administrativo

1

Em comissão

64

6.318,77

40h

Assessoria Jurídica

1

Em comissão

46

4.462,41

20h

Contador

1

Permanente

46

4.462,41

20h

Controlador Interno

1

Permanente

46

4.462,41

20h

Assistente de Logística

3

Permanente

31

3.123,69

40h

Auxiliar Administrativo

7

Permanente

31

3.123,69

40h

Médico Especialista

20

Permanente

46

4.462,41

20h

Cirurgião Dentista

2

Permanente

51

4.462,41

40h

Enfermeiro

5

Permanente

44

4.283,91

40h

Farmacêutico

3

Permanente

44

4.283,91

40h

Técnico em Enfermagem

5

Permanente

31

3.123,69

40h

Auxiliar de Serviços Gerais

3

Permanente

5

1.249,47

40h

Denominação
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ANEXO II
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DOS EMPREGOS PÚBLICOS
Emprego Público
Diretor Executivo

Escolaridade Mínima
Ensino Superior Completo

Qualificação especial
Registro no órgão de
classe competente

Gerente Administrativo

Superior Completo

Registro no órgão de
classe competente

Advogado

Bacharel em Direito

Registro no órgão de
classe competente

Contador

Bacharel em Contabilidade

Registro no órgão de
classe competente

Controlador Interno

Ensino Superior Completo

Médico Especialista

Bacharel em Medicina /
Especialista

Registro no órgão de
classe competente

Cirurgião Dentista

Bacharel em Odontologia

Registro no órgão de
classe competente

Enfermeiro

Bacharel em Enfermagem

Registro no órgão de
classe competente

Bacharel em Farmácia

Registro no órgão de
classe competente

Técnico em Enfermagem

Ensino Técnico em Enfermagem

Registro no órgão de
classe competente

Técnico em Enfermagem

Ensino Técnico em Enfermagem

Registro no órgão de
classe competente

Farmacêutico

Assistente de Logística

Ensino Médio Completo

Auxiliar Administrativo

Ensino Médio Completo

Auxiliar de Serviços Gerais
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ANEXO III
ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS PÚBLICOS
Diretor Executivo: promover a execução das atividades e a gestão do consórcio, realizar
concursos públicos e promover a contratação, demissão e aplicação de sanções aos
empregados públicos, bem como praticar todos os atos relativos à gestão dos recursos
humanos, elaborar as normas orçamentárias e realizar o planejamento das atividades do
consórcio a serem submetidos à apreciação da Assembleia Geral; responsabilizar-se pela
prestação de contas e pelo relatório de atividades a serem submetidos ao Presidente do
consórcio, ao Conselho Fiscal e à Assembleia Geral; elaborar as prestações de contas dos
auxílios e subvenções concedidas ao consórcio para ser apresentada pelo Presidente ao órgão
concedente; movimentar, quando a este delegado, as contas bancárias e os recursos
financeiros do consórcio; executar a gestão administrativa e financeira do consórcio dentro
dos limites do orçamento aprovado pela Assembleia Geral, observada a legislação em vigor,
em especial as normas da administração pública; designar seu substituto, em caso de
impedimento ou ausência para responder pelo expediente e pelas atividades do consórcio;
providenciar as convocações, agendas e locais para as reuniões da Assembleia Geral,
Conselho Executivo e Conselho Fiscal; providenciar e solucionar todas as diligências
solicitadas pelo Conselho Fiscal; autorizar as compras e elaborar os processos de licitação
para contratação de bens e serviços; propor ao Conselho Executivo a requisição de servidores
públicos para servir ao consórcio.
Assessor Jurídico: elaborar projetos de documentos normativos do consórcio, realizar
avaliação jurídica sobre licitações públicas, contratos administrativos e concursos públicos,
subsidiando seus órgãos e dirigentes, bem como atuar, judicialmente e extrajudicialmente, na
defesa dos interesses do consórcio.
Gerente Administrativo: organizar e executar a gestão administrativa do consórcio, em
especial a relativa à assessoria jurídica, aos recursos humanos, aos processos burocráticos, aos
processos de licitação pública e de contratos administrativos, à gestão do patrimônio, à
execução financeira e orçamentária, à contabilidade pública e ao controle interno, bem como
auxiliar o Diretor Executivo em suas atribuições.
Contador: Supervisionar, coordenar e orientar e realizar a escrituração dos atos ou fatos
contáveis; examinar e elaborar processos de prestação de contas; auxiliar na elaboração da
proposta orçamentária; examinar e realizar empenhos de despesas, verificando sua
classificação e a existência de saldo nas dotações orçamentárias; informar, através de
relatórios sobre a situação financeira e patrimonial do consórcio, elaborar e publicar os
balanços, balancetes e demais relatórios patrimoniais, orçamentários e financeiros; executar
outras tarefas afins.
Controlador Interno: Realizar a fiscalização e auditoria dos atos do consórcio, elaborar
relatórios de controle interno, prestar orientações e apontar sugestões às atividades
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administrativas e de gestão do consórcio, instaurar processos administrativos para apuração de
indícios de descumprimento de normas aplicáveis aos consórcios, e demais serviços inerentes
à atividade de controladoria interna.
Assistente de Logística: Auxiliar os Gerentes do consórcio e o Diretor Executivo em suas
atribuições responsabilizar-se pelo almoxarifado, patrimônio, arquivo morto,
correspondências, secretaria geral do consórcio, participar nos processos de licitação, auxiliar
no controle de documentos de pessoal do consórcio, auxiliar na manutenção da rede lógica de
computadores e sistemas operacionais, executar atividades administrativas diversas.
Auxiliar Administrativo: Executar os serviços de suporte operacional nas áreas de recursos
humanos, administração, contabilidade, serviços de saúde, devendo, para tanto, elaborar
relatórios, planilhas e demais ações de expediente, bem como executar as ações requeridas
pelos superiores hierárquicos.
Médico Especialista: Prestar atendimentos médicos agendados, de urgência ou de
emergência, ambulatorial e cirúrgica, priorizando a gravidade do caso. Orientar pacientes,
familiares, profissionais da área de saúde. Realizar procedimentos de diagnósticos e
tratamentos, cirúrgicos utilizando recursos de medicina preventiva e terapêutica de perícias e
elaborar documentos médicos, tais como laudos, pareceres e diagnósticos. Zelar pelo uso
correto dos materiais utilizados. Obriga-se ainda às determinações das normas legais
pertencentes ao exercício da medicina e do Conselho Regional de Medicina e os regulamentos
do serviço.
Cirurgião Dentista: Responsável pelo planejamento, execução, acompanhamento, avaliação
e controle das atividades relacionadas à prática odontológica de média e alta complexidade,
realizando exames e procedimentos, implementando programas e atividades de educação da
saúde bucal, cirurgias bucomaxilofaciais, respeitadas a formação, legislação profissional e os
regulamentos do serviço.
Enfermeiro: Responsável pelo planejamento, execução, acompanhamento, avaliação e
controle dos aspectos administrativos e técnicos voltados à efetividade das ações de saúde na
área de enfermagem, respeitadas a formação, legislação profissional e os regulamentos do
serviço.
Farmacêutico: Responsável pelos serviços de coordenação e gerência em farmácia,
dispensação de medicamentos e correlatos, implementando programas e atividades de
educação da assistência farmacêutica de acordo com as normas de assistência e atenção
farmacêutica.
Técnico em Enfermagem: Responsável por atividades de nível intermediário, relacionados à
execução de atividades técnicas de enfermagem em hospitais e outros estabelecimentos de
assistência médica e domicílios. Prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de
enfermeiro. Desempenhar tarefas de instrumentação cirúrgica. Organizar ambiente de trabalho
e dar continuidade aos plantões. Realizar registros e elaborar relatórios técnicos. Executar
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outras tarefas afins.
Auxiliar de Serviços Gerais: Executar serviços de limpeza e higiene, serviços de copa,
cozinha, executar outros serviços gerais que forem determinados pelos superiores
hierárquicos dentro da estrutura do consorcio.
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ANEXO IV
TABELA DE REFERÊNCIAS SALARIAIS
Salário junho 2021

Referência Salarial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ASSINADO DIGITALMENTE

963,88
1.035,28
1.106,68
1.178,08
1.249,47
1.320,87
1.392,27
1.463,67
1.535,07
1.606,47
1.677,87
1.749,26
1.820,66
1.892,06
1.963,46
2.034,86
2.106,26
2.177,65
2.249,05
2.320,45
2.391,85
2.463,25
2.534,65
2.606,05
2.677,44
2.748,84
2.820,24
2.891,64
2.963,04
3.034,44
3.123,69
3.212,93
3.302,18
3.391,43
3.480,68
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
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3.569,93
3.659,17
3.748,42
3.837,67
3.926,92
4.016,17
4.105,41
4.194,66
4.283,91
4.373,16
4.462,41
4.551,66
4.640,90
4.730,15
4.819,40
4.926,50
5.033,60
5.140,69
5.247,79
5.354,89
5.461,99
5.569,08
5.676,18
5.783,28
5.890,38
5.997,48
6.104,57
6.211,67
6.318,77
6.425,87
6.550,81
6.675,76
6.800,71
6.925,66
7.050,60
7.175,55
7.300,50
7.425,45
7.550,39
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75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
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7.675,34
7.818,14
7.960,93
8.103,73
8.246,53
8.389,33
8.532,12
8.674,92
8.817,72
8.960,51
9.103,31
9.246,11
9.388,91
9.531,70
9.674,50
9.817,30
9.977,94
10.138,59
10.299,24
10.459,88
10.620,53
10.781,18
10.941,82
11.102,47
11.263,12
11.423,76
11.602,26
11.780,76
11.959,25
12.137,75
12.316,24
12.530,44
12.744,64
12.958,83
13.173,03
13.387,22
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ANEXO V
INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
(DIÁRIA)
Empregado

Diretor Executivo, Gerente
Administrativo.

Demais empregados

ASSINADO DIGITALMENTE

Destino

Valor da diária
(R$)

Cidades de Santa Catarina

392,69

Cidades de outros estados

571,19

Capital Federal e capitais de
outros estados

642,59

Cidades de Santa Catarina

285,59

Cidades de outros estados

356,99

Capital Federal e capitais de
outros estados

401,62
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ANEXO VI
INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DE DESLOCAMENTO COM VEÍCULO
PARTICULAR

Item

Valor por Km (R$)

Descolamento com veículo particular

2,00

ANEXO VII
TABELA DE VALORES DO AUXÍLIO REFEIÇÃO

Auxílio

Valor unitário
(R$)

Quantidade
mensal

Valor
Total (R$)

40,00

22

880,00

Refeição
(somente para empregados com
carga horária semanal superior a 20
horas)
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ANEXO VIII
ORGANOGRAMA
ASSEMBLÉIA GERAL

CONSELHO FISCAL

DIRETORIA

DIRETOR EXECUTIVO
CONSELHO DE SAÚDE

Assessor Jurídico
Gerente Administrativo

Controlador Interno

Contador

Auxiliar Administrativo

Assistente de Logística
Serviços Gerais

Médico Especialista

Enfermeiro

Farmacêutico

Cirurgião Dentista

Técnico em Enfermagem
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Consórcios
ARIS
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2021

Publicação Nº 3359699

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2021
CONTRATAÇÃO DO SISTEMA PARA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO EM MEIO DIGITAL POR MEIO DO SISTEMA DENOMINADO PORTAL DE
COMPRAS PÚBLICAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS E ECUSTOMIZE
CONSULTORIA EM SOFTWARE S/A.
Celebram o presente Contrato a AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede na Rua General Liberato Bittencourt, n. 1885, 12º andar, Canto, na cidade de Florianópolis-SC, neste ato representado
por seu Diretor-Geral, Sr. Adir Faccio, brasileiro, viúvo e inscrito no CPF sob n. 032.985.859-98, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE e a ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.397.355/000130, com endereço ao SIA Trecho 17 Rua 20 Lote 90 Sala, 201 - 2 Pavimento Zona Industrial, CEP: 71.200-256 - Brasília/DF, denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelos Senhores Leonardo Cesar de Carvalho Ladeira, brasileiro, casado, portador da Carteira de
Identidade nº 1.106.097 SSP/DF e do CPF nº 505.439.381-15 e Luiz Paulo Garcia Parente Filho, brasileiro, casado, portador da Carteira de
Identidade nº 1331350 e do CPF nº 666.387.711-91, têm entre si o presente CONTRATO, celebrado com o amparo da Lei n.º 8.666/93 e em
decorrência da Dispensa de Licitação, com base no Inciso II, do art. 24 da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Contratação do sistema denominado PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, para realização de licitação em meio digital, por intermédio da
rede mundial de computadores, especificamente na modalidade Pregão, em todas as suas formas.
1.2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:
Conforme Termo de Referência constante do processo administrativo.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES
2.1. Os serviços que compõem o objeto deste contrato poderão ser alterados em função de motivação da CONTRATANTE por meio de redimensionamento mediante celebração de Termo Aditivo. As alterações poderão ser:
2.1.1. Quantitativas – Quando houver mudança nos volumes contratados.
2.1.2. Qualitativas – Quando houver mudança nas especificações dos serviços contratados, desde que não haja descaracterização destes.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO
3.1. Integram este contrato, como se transcrito, naquilo em que não contrariar o presente instrumento, a proposta comercial da CONTRATADA, conforme artigo 54 da Lei nº 8.666/1993.
3.1. Este contrato é celebrado com fulcro no art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93, e autorizado por ato administrativo exarado nos autos do
Processo Administrativo Nº 42/2021, Dispensa de Licitação nº 28/2021
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E REGIME DE EXECUÇÃO
4.1. A execução deste contrato terá como base a quantidade de usuários da Administração, sem dispêndio financeiro por parte desta.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
5.1. Indicar, com a devida qualificação, os usuários e níveis de acesso, informando de imediato todas as alterações ocorridas.
5.2. Receber o objeto no prazo e condições preestabelecidas na proposta da CONTRATADA;
5.3. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços contratados, bem como,
sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto, diligenciando para que sejam plenamente reparadas ou
corrigidas;
5.4. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às instalações da CONTRATANTE para o cumprimento das rotinas de instalação e
manutenção que visem a continuidade da prestação do serviço, desde que tenham sido credenciados pela CONTRATANTE e exclusivamente
para atender o objeto contrato, desde que tais procedimentos não possam ser realizados pela internet
5.5. Acompanhar e fiscalizar os serviços, objeto deste contrato, por meio de representante designado para esse fim, realizando todos os
registros que achar necessário;
5.6. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir com suas obrigações dentro dos prazos, normas e condições
preestabelecidas na proposta;
5.7. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, eventuais ocorrências, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa antes da aplicação de sanção administrativa ou rescisão do contrato;
5.8. Responder pelas consequências de suas ações ou omissões;
5.9. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
5.10. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de
sua proposta.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
6.1. Atender ao pedido de informações, mediante solicitação expressa da CONTRATANTE, efetuadas por pessoas ou entidades por ela credenciada, relacionada com o desenvolvimento dos serviços contratados;
6.2. Processar diariamente o sistema, com todo suporte necessários à sua operação e ao armazenamento de seus dados, viabilizando
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consultas e atualizações pelos usuários;
6.3. Disponibilizar o banco de dados do sistema, para acesso via internet dos usuários mediante login e senha.
6.4. Tomar todas as providências necessárias à fiel execução deste Instrumento responsabilizando- se pelo pagamento de tributos e despesas inerentes aos insumos necessários à prestação dos serviços;
6.5. Responsabilizar-se pela garantia dos serviços objeto deste contrato, dentro dos padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1.990;
6.6. Assumir inteira responsabilidade por danos ou desvios causados ao patrimônio da CONTRATANTE por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, mesmo que fora do exercício de atribuições previstas no contrato;
6.7. Responsabilizar-se pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade, a fiscalização ou o acompanhamento realizado pela CONTRATANTE;
6.8. Manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições firmadas em sua proposta inicial;
6.9. Executar o objeto contratado em conformidade com as condições e prazos estabelecidos na proposta;
6.10. Submeter à aprovação do CONTRATANTE toda e qualquer alteração ocorrida nas especificações, em face de imposições técnicas ou
de cunho administrativo e legal indispensáveis à perfeita execução do Sistema;
6.11. Assumir o ônus decorrente de todas as despesas, tributos e demais encargos inerentes ao objeto deste contrato;
6.12. Cobrar os custos pela utilização do sistema dos fornecedores, nos termos do art. 5º, inc. III, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
6.13. Não transferir, total ou parcialmente, os direitos e obrigações vinculadas à contratação;
6.14. Sujeitar-se à fiscalização da CONTRATANTE, no tocante a verificação e certificação das especificações técnicas exigidas, prestando
todos os esclarecimentos solicitados e, atendendo de imediato às reclamações fundamentadas, caso venham a ocorrer;
6.15. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE, em até 48 (quarenta e oito) horas, por
intermédio do fiscal designado para acompanhamento do contrato;
6.16. Levar imediatamente, ao conhecimento do Fiscal do Contrato, qualquer fato anormal ou extraordinário que ocorrer na execução do
objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis;
6.17. Entregar, no prazo previsto na proposta o sistema pronto para operar;
6.18. Manter em dia suas obrigações, legais, fiscais sobre o serviço e sociais para com o pessoal envolvido no presente serviço, sob sua
responsabilidade;
6.19. Responsabilizar-se por todas as despesas com atualização e melhoria do sistema, bem como por todo serviço necessário à perfeita e
completa execução do objeto do presente contrato;
6.20. Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data do início da prestação do serviço, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
6.21. Indicar preposto para representá-la durante a vigência contratual.
6.22. Sujeitar-se à fiscalização do Fiscal do Contrato quanto ao acompanhamento do cumprimento das obrigações pactuadas, prestando-lhe
todos os esclarecimentos solicitados, bem como atendendo às reclamações consideradas procedentes, podendo inclusive realizar auditoria
para demonstrar a confiabilidade do sistema.
6.22.1. As solicitações e reclamações apresentadas pelo Fiscal do Contrato serão auditadas pela CONTRATADA, por setor técnico e jurídico.
6.23. Manter, durante 5 (cinco) anos após o fim do contrato os dados das atividades realizadas no portal pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO
7.1. Conforme dispõe o art. 67 da Lei 8.666/93 a CONTRATANTE designará formalmente representante da Administração para acompanhar
e fiscalizar a execução deste contrato e assegurar o perfeito cumprimento do contrato, além de intermediar as tratativas entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE.
7.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante designado serão imediatamente repassadas aos seus
superiores para a adoção das medidas que couberem.
7.3. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da CONTRATANTE especialmente designado, observado
o que se segue:
7.4. O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, inclusive a observância do seu prazo de vigência, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
7.5. A existência da fiscalização do CONTRATANTE de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade da CONTRATADA na prestação
dos serviços a serem executados; e
7.6. A CONTRATANTE poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto que venha causar embaraço a fiscalização ou que
adote procedimentos incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem atribuídas.
CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO E SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS
8.1. Em caso de cancelamento ou suspensão dos serviços, no todo ou em parte, por iniciativa das partes, estes serão considerados parcialmente entregues e caberá a notificação formal com 60 (sessenta) dias de antecedência.
CLÁUSULA NONA – DOS NÍVEIS DE SERVIÇO
9.1. Os níveis de serviço deverão ser acompanhados e registrados pelo fiscal do contrato em instrumento próprio, que servirá de avaliação
do serviço para a manutenção do contrato ou no caso de instrução de processo administrativo de rescisão ou de sanção administrativa.
CLÁUSULA DÉCIMA– DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITO AUTORAL
10.1. A propriedade intelectual e titularidade de direito autoral correlato ao sistema PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS se darão conforme
descrito a seguir:
10.2. A solução de tecnologia da informação desenvolvida pela CONTRATADA para atendimento deste contrato é de propriedade intelectual
da CONTRATADA, assim como seus direitos autorais;
10.3. Os programas de computador ou soluções em tecnologia da informação desenvolvidos pela CONTRATADA a partir de necessidades
identificadas pela empresa, e que venham a ser utilizados como ferramenta de apoio ou estrutura de trabalho aos sistemas relacionados
com os serviços contratados, sem que sua idealização decorra do disposto nos requisitos do sistema formulados pela CONTRATANTE, desde que sejam dispensáveis para o correto funcionamento e manutenção do sistema e afastada qualquer possibilidade de dependência na
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gestão e operação do sistema, constituirão propriedade da CONTRATADA;
10.4. De modo semelhante, os programas de computador ou soluções em tecnologia da informação idealizadas e desenvolvidas pela CONTRATADA, anterior ou posterior ao contrato, sem vinculação com os serviços contratados, poderão, a qualquer tempo e mediante requisição
formal do CONTRATANTE, serem utilizados na prestação dos serviços, sempre que possam vir a agregar funcionalidades ao objeto principal
do contrato, mediante termo de cessão de direito de uso, sem que ocorra qualquer alteração da titularidade original, que prevalecerá como
sendo da CONTRATADA;
10.5. Em observância a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a CONTRATADA deve se abster de divulgar ou repassar quaisquer dados
pessoais e de cadastro dos agentes públicos da CONTRATANTE, registrados nos sistemas e mantidos sob sua guarda, salvo se expressamente autorizado pelo CONTRATANTE;
10.6. A internalização de soluções não desenvolvidas pela CONTRATADA deverá ser precedida de apresentação de meios comprobatórios
de direito e propriedade das soluções, códigos-fonte, etc., devendo ser anexados na documentação contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO SIGILO E DA SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES
11.1. A CONTRATADA garante o sigilo das informações pessoais relativas ao cadastro dos agentes públicos e a segurança das informações
no âmbito de sua operação dentro dos limites aos quais se restringem os serviços que compõem o objeto deste contrato.
11.1.1. A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das
propostas, até a respectiva abertura.
11.2. A CONTRATADA somente fará uso de informações obtidas da CONTRATANTE para finalidades não previstas neste contrato se previamente autorizada de forma expressa pela CONTRATANTE.
11.3. A CONTRATANTE é responsável pela destinação que der as informações fornecidas por meio da execução do objeto deste contrato.
11.4. Este termo contratual, sua respectiva proposta comercial, bem como eventuais aditamentos poderão ser objeto de posterior análise
de outros entes da Administração para parâmetro em processos administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
12.1. Os serviços que compõem o objeto deste contrato serão realizados via internet.
12.1.1. Em caso de inviabilidade de resolução de problemas através da internet, será permitido o acesso dos empregados da CONTRATADA
às instalações da CONTRATANTE para o cumprimento das rotinas de instalação e manutenção que visem a continuidade da prestação do
serviço, desde que tenham sido credenciados pela CONTRATANTE e exclusivamente para atender o objeto contrato;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GRATUIDADE DO SISTEMA
13.1. Para a execução deste contrato não serão dispendidos recursos financeiros por parte da CONTRATANTE.
13.2. A CONTRATADA poderá cobrar pelos custos da utilização do sistema dos fornecedores interessados e cadastrados.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA RESCISÃO CONTRATUAL
14.1 A CONTRATADA comete infração administrativa nos casos de inexecução total ou parcial dos serviços, de acordo com a sua proposta.
14.2 A CONTRATADA ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no caso de descumprimento contratual, às seguintes
sanções:
a) advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos ao CONTRATANTE; e
b) multas compensatórias de acordo com a tabela de indicadores: 1 – Disponibilidade dos Serviços Críticos e 2 – Atendimentos que não
impedem a operação, assim entendidas aquelas que acarretem prejuízos significativos ao CONTRATANTE, no limite do prejuízo, a ser apurado em processo administrativo próprio.
INDICADOR 1: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS CRÍTICOS
Indicador

Disponibilidade dos Serviços Críticos (Mensal)

Descrição

Os serviços considerados críticos e quaisquer outros que deem suporte a eles deverão permanecer disponíveis para uso, em
regime de segunda a sexta de 8:00 às 18:00, desconsiderando as manutenções programadas nos feriados e finais de semana.

Serviços Críticos

Indisponibilidade de serviços que afetem o andamento do processo licitatório, indisponibilidade do ente comprador.

Medição

O acompanhamento será feito através das ferramentas disponíveis, utilizadas pela CONTRATADA, por meio de formalização
do CONTRATANTE via e-mail.

Meta

99% de disponibilidade/mensal

Ocorrência

Não cumprimento da disponibilidade estabelecida.

Tempo de Atendimento

2 (duas) horas

Multa compensatória

1 ocorrência/mensal valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), não atendida após o prazo de atendimento.
2 ocorrências/mensais valor de R$ 1.000,00 (mil reais), não atendida após o prazo de atendimento.
3 ocorrências ou mais/mensais valor de 1.500,00 (mil e quinhentos reais), não atendida após o prazo de atendimento.

INDICADOR 2: ATENDIMENTOS QUE NÃO IMPEDEM A OPERAÇÃO
Indicador

Descrição

Medição

Atendimentos que não paralisem serviços críticos (Mensal)
Medir a quantidade de ocorrências de incidentes causados pela CONTRATADA em serviços que não impactam diretamente a
operação.
Serão computados para o indicador de solicitações todas as ocorrências e falhas ligadas com os serviços relacionados diretamente ao processo de compras, como por exemplo: liberação de acessos do ente comprador, revisão de atos administrativos,
revisão de prazos processuais, desde que aplicável juridicamente.
O acompanhamento será feito pela CONTRATADA e pela Contratante através do número de chamados para abertura da solicitação por meio de ferramenta que registrará a ocorrência.
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3 ocorrências até o limite de 5 solicitações ocorrência/mensal valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); não atendida após o
prazo de atendimento.
6 ocorrências até o limite de 8 solicitações ocorrência/mensal, cumulativo com o primeiro chamado valor de R$ 1.000,00 (mil
reais); não atendida após o prazo de atendimento.
Acima de 9 ocorrências ocorrência/mensal, cumulativo com as ocorrências acima valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais); não atendida após o prazo de atendimento.

14.3 A aplicação de qualquer das penalidades previstas neste contrato, realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993, e subsidiariamente na Lei nº
9.784/1999.
14.4 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo
da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
14.5. O contrato só poderá ser rescindido pelas partes, com comunicação prévia de 60 (sessenta) dias, ou em prazo inferior de comum
acordo entre as partes, sem aplicação de sanção administrativa no caso de cumprimento do prazo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA
15.1. O presente contrato vigerá a partir da sua data de assinatura, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite
de 60 (sessenta) meses.
15.1.1. As prorrogações serão formalizadas por meio de Termo Aditivo, em observância ao art. 57, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
16.1 Os Contraentes elegem, com expressa renúncia de qualquer outro mais privilegiado, o Foro da Comarca de Florianópolis, SC, para
solução de quaisquer questões emergentes, ao presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
17.1. Conforme art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, caberá a CONTRATANTE providenciar, a sua conta, a publicação resumida deste
instrumento e dos seus eventuais aditamentos.
E, para firmeza e como prova da realização de negócio jurídico bilateral, as partes contratantes e testemunhas assinam o presente contrato
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, depois de lido e aceito, dele sendo extraídas as cópias necessárias à sua execução.
Florianópolis-SC, 20 de outubro de 2021.
Adir Faccio
Diretor-Geral da ARIS
Luiz Paulo Garcia Parente Filho
Contratada

Leonardo Cesar de Carvalho Ladeira
Contratada

TESTEMUNHAS:
1 ________________________________
CPF:

2 ________________________________
CPF:

CIMVI
CONTRATO Nº 2021/016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO, 0KM (ZERO QUILÔMETRO), DO TIPO SUV DE
MÉDIO PORTE NA COR BRANCA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI CONFORME CONVÊNIO Nº 904163/2020 (PROPOSTA Nº 14800/2020)
CELEBRADO COM O MAPA
Publicação Nº 3358279

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2021/016
PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2021
(Vinculada ao Processo Licitatório nº 017/2021)
Contrato Administrativo para AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO, 0KM (ZERO QUILÔMETRO), DO TIPO SUV DE MÉDIO PORTE NA COR BRANCA
PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI CONFORME CONVÊNIO
Nº 904163/2020 (PROPOSTA Nº 14800/2020) CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA,
conforme especificações do Anexo I, que faz parte integrante do edital 017/2021. que entre si celebram, de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI, inscrito no CNPJ sob o nº 03.111.139/0001-09, estabelecido na Rua Tupiniquim, n.1070,
em Timbó, Santa Catarina, neste ato representado pelo Diretor Executivo, Sr. Fernando Tomaselli, doravante denominado apenas de CONTRATANTE, e, de outro, SANTA CLARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rodovia BR-470,
n. 5909, Bairro Badenfurt, em Blumenau, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob n. 83.029.587/0001-99 neste ato representada
pela Sra. Maria Beatriz Carneiro Bauer, inscrita no CPF sob o nº 561.307.169-15, doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar
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Contrato, mediante cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a “AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO, 0KM (ZERO QUILÔMETRO), DO TIPO SUV DE MÉDIO PORTE NA COR
BRANCA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI CONFORME
CONVÊNIO Nº 904163/2020 (PROPOSTA Nº 14800/2020) CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA, conforme especificações do Termo de Referência, Anexo I do Edital e do valor da proposta de vencedora do Processo
Licitatório nº 017/2021 – Pregão Eletrônico nº 017/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
O presente contrato fica vinculado ao Processo Licitatório nº 017/2021 – Pregão Eletrônico nº 017/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DO OBJETO
Item 1: O licitante contratado para o item 1 disporá do prazo Maximo de 10 (Dez) dias para entrega do mesmo no CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI, contados a partir da data da Autorização de Fornecimento e/ou emissão da Ordem de Compra,
que ocorrerá somente após o recebimento dos recursos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) do governo federal.
A entrega deverá ser efetuada no Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí, na Rua Tupiniquim nº. 1070 – Zona Rural, CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI, Estado de Santa Catarina, em horário de expediente, ou seja, de segunda-feira a
sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h.
Será de responsabilidade da empresa fornecedora zelar pela segurança, pelo perfeito estado de conservação e pelas condições plenas de
uso, enquanto estiver sob sua guarda. Caso não for entregue em perfeitas condições, a empresa que tiver a guarda do mesmo terá que
substituir imediatamente o objeto e/ou arcará com todas as despesas de manutenção/conserto do veículo, conforme decisão da Administração.
Será de responsabilidade da empresa fornecedora fornecer orientação técnica especializada/capacitar o servidor municipal do CIMVI que
trabalhará com o veículo;
O Servidor Municipal, responsável pela certificação de recebimento fará a fiscalização e conferência do objeto licitado no ato da entrega,
em horário de expediente do CIMVI, conforme já citado acima, verificando se o mesmo encontra-se de acordo com as condições exigidas
no Edital e em pleno funcionamento.
Se a entrega do equipamento não for realizada no prazo estipulado, o CIMVI aplicará às sanções previstas neste Edital e em Lei.
No ato da entrega do objeto, a proponente deverá emitir Nota Fiscal correspondente com as especificações e quantias entregues, encaminhando-a posteriormente à Secretaria responsável para conferência e assinatura pelo responsável.
A empresa fornecedora deverá dar garantia com assistência técnica dentro do Estado de Santa Catarina.
No ato da entrega a empesa deverá entregar Manual em Lingua Portuguesa.
CLÁUSULA QUARTA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Parágrafo Primeiro – Constitui direito da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições estabelecidas pelo edital e pelo
presente Contrato e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
Parágrafo Segundo – Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato.
Parágrafo Terceiro – Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários nos termos do parágrafo 1º do artigo
65 da Lei nº 8666/93;
b) Assumir integral responsabilidade pelos danos que causar ao CIMVI ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na
execução e entrega do objeto licitado, isentando o CONTRATANTE, de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos
mesmos;
c) Fornecer, quando for solicitado pelo CONTRATANTE, elementos necessários à avaliação do objeto licitado, devidamente assinados;
d) Manifestar, por escrito, sobre os ofícios encaminhados pela CONTRATANTE, a partir da ciência, no prazo máximo de 48 horas, garantindo-lhe o acesso a documentos relativos ao objeto licitado;
e) Estar ciente de que, em caso de não aceitação do objeto licitado, seja por estar em desacordo com as especificações ou com outras exigências deste Edital e da Relação de Proposta do objeto, todas as despesas e os eventuais danos de qualquer natureza decorrentes serão
atribuídos à empresa contratada;
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f) Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo ajustado, livre de quaisquer outros encargos, sejam fretes, carretos, taxa de descargas,
presentes as Notas Fiscais correspondentes;
g) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do Contrato, ficando o CONTRATANTE
isento de qualquer vínculo empregatício com os funcionários da CONTRATADA, bem como de quaisquer obrigações tributárias e acessórias
decorrentes do cumprimento deste instrumento contratual;
h) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor
quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
i) Zelar pela segurança, pelo perfeito estado de conservação e pelas condições plenas de uso, enquanto estiver sob sua guarda. Caso não
for entregue em perfeitas condições, a empresa que tiver a guarda do mesmo terá que substituir imediatamente o objeto e/ou arcará com
todas as despesas de manutenção/conserto do objeto, conforme decisão da Administração Municipal;
j) Fornecer orientação técnica especializada/capacitar o servidor municipal de CIMVI que trabalhará com o veículo;
k) Deverá dar garantia mínima e com assistência técnica dentro do Estado de Santa Catarina;
l) Fornecer assistência técnica bem como reposição de peças no período da garantia;
m) Manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações ora assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação necessárias e exigidas para a execução do objeto.
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO
Pela entrega e execução do objeto constante do presente contrato, a CONTRATANTE, pagará a CONTRATADA, o valor global de R$
110.000,00 (cento e dez mil reais), conforme item e valores a
seguir:
Item

1

Descrição dos Itens
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO, 0KM (ZERO QUILÔMETRO), DO TIPO
SUV DE MÉDIO PORTE NA COR BRANCA PARA ATENDIMENTO DAS
NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO
ITAJAÍ – CIMVI CONFORME CONVÊNIO Nº 904163/2020 (PROPOSTA Nº
14800/2020) CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA

Unid.

Qde

Marca

Valor Unitário R$

Valor Total R$

Unidade

1

GM-Chevrolet

110.000,00

110.000,00

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento total do equipamento, objeto deste Processo Licitatório será efetuado no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a apresentação da nota fiscal, contados a partir da data de adimplemento do objeto, atestado pela comissão responsável pelo seu recebimento,
após a liberação dos recursos do Financiamento.
O valor a ser pago não será atualizado até a data do efetivo pagamento do objeto, que será efetuado em uma única parcela.
Não haverá compensação financeira e/ou penalização por eventual atraso do pagamento bem como nenhuma antecipação será efetuada
antes da entrega do objeto.
Não serão realizados pagamentos em contas bancárias que não estiverem em nome da proponente vencedora.
O Contrato não sofrerá reajuste.
O pagamento será realizado através de depósito bancário, conforme dados informados na Proposta Comercial.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O objeto do presente contrato será custeado por dotações orçamentárias do CIMVI através de recurso oriundo de transferência voluntária
do Governo Federal, através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
O presente contrato não sofrerá reajuste de preços.
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA E DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura, até 31/12/2021, podendo ser prorrogado.
O presente contrato poderá não poderá sofrer acréscimos ou supressões.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
O presente contrato poderá ser rescindido a critério do CONTRATANTE, independente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial,
sem que caiba a CONTRATADA qualquer indenização, nos seguintes casos:
a) Pela inobservância de qualquer disposição do que estabelece este contrato;
b) Pela inobservância do que dispõe a Lei n. 8.666/1993;
c) Ficam reconhecidos e assegurados os direitos do CONTRATENTE, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 e 78 da Lei
n. 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA QUALIFICAÇÃO EXIGIDA
Fica a CONTRATADA obrigada a manter, durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações ora assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação necessárias e exigidas para a execução dos serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente instrumento rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 8.666/1993, a Lei Federal n.º 10.520/2002, o Decreto Federal
nº 10.024/2019 e demais legislação aplicável e pelos preceitos de direito público, aplicando supletivamente, os princípios da Teoria Geral
dos Contratos e as disposições de direito publico/privado.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES
A contratada fica sujeita as sanções definidas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.
A Contratada estará sujeito por falhas, irregularidades ou pelo não cumprimento dos prazos e demais condições/obrigações estipuladas, às
seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente:
a) Advertência por escrito;
b) Multa de mora no valor de 5% (cinco por cento) do valor do por dia de atraso na entrega/execução do objeto e/ou conserto/adequação
do mesmo, limitado à 20% do valor do contrato;
c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, devidamente atualizado, pelo não cumprimento de qualquer das cláusulas
deste edital, ou pela desistência imotivada da manutenção de sua proposta;
d) Suspensão do direito de licitar com a Administração Municipal, pelo prazo de 02 (dois) anos, observadas as disposições legais;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos da punição.
Caso haja inexecução total ou parcial do objeto, a concessão do objeto poderá ser rescindida unilateralmente, a qualquer tempo, pelo CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI.
A aplicação destas sanções será precedida de regular processo administrativo, com a expedição de notificação pelo poder público para
apresentação de defesa no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias úteis.
As multas serão recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão administrativa que as tenham aplicado, podendo ser descontadas dos valores devidos, o que é totalmente aceito pela contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO
O presente Contrato será fiscalizado pelo(s) servidor(es) nomeado(s) através de Portaria. Competirá ao responsável pela fiscalização acompanhar o fornecimento, inclusive observância às quantidades máximas a serem adquiridas, rejeitar os objetos em desacordo com as especificações do edital, bem como, dirimir as dúvidas que surgirem no decorrer do fornecimento, dando ciência de tudo ao licitante adjudicado,
conforme art. 67 da Lei n. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Timbó/SC, para dirimir qualquer dúvida que por ventura venha a surgir com a execução do presente contrato, com renuncia a qualquer outro por mais privilegiado que possa vir a ser.
E, por estarem às partes em pleno acordo com as cláusulas e condições estabelecidas neste instrumento, assinam o presente em três vias
de igual teor e forma, para que possam surtir efeitos jurídicos e legais.
Timbó (SC), 20 de Outubro de 2021.
CONTRATANTE
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI
Diretor Executivo: Fernando Tomaselli

CONTRATADA
SANTA CLARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Representante legal: Maria Beatriz Carneiro Bauer

Ricardo Augusto de Oliveira Xavier Araujo
Advogado OAB/SC 17.721
Visto
Patricia Barbaresco
Assessora Jurídica OAB/SC 48.380
Visto
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CINCATARINA
AP21CIN0294_E-PAL22153_26 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP

Publicação Nº 3358215

AP21CIN0294
VIGÉSIMO SEXTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO
ELETRÔNICO 22153/2020-e
ÓRGÃO GERENCIADOR:

ÓRGÃO PARTICIPANTE:

FORNECEDOR:
ATA:
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CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA – CINCATARINA, FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTE CASTELO, FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO VERDE, FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE HERVAL D'OESTE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
ABELARDO LUZ, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASCURRA, FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
IMARUI, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRINEÓPOLIS – FMSI, FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINDÓIA DO SUL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE LONTRAS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA TRENTO, FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORLEANS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO
NEGRINHO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TREZE TÍLIAS, FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE XANXERÊ, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
XAVANTINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS,
LAGESPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LAGES,
MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA, MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE, MUNICÍPIO DE
ALTO BELA VISTA, MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS, MUNICÍPIO DE ARROIO
TRINTA, MUNICÍPIO DE BOM JESUS, MUNICÍPIO DE BRUNÓPOLIS,
MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, MUNICÍPIO DE
CAPINZAL, MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL,
MUNICÍPIO DE CORONEL MARTINS, MUNICÍPIO DE CURITIBANOS,
MUNICÍPIO DE DONA EMMA, MUNÍCIPIO DE ERVAL VELHO, MUNICÍPIO DE
FRAIBURGO, MUNICÍPIO DE GUATAMBÚ, MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE,
MUNICÍPIO DE IOMERÊ, MUNICÍPIO DE IRANI, MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS,
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, MUNICÍPIO DE ITUPORANGA, MUNICÍPIO DE
JOAÇABA, MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS, MUNICÍPIO DE LAGES, MUNICÍPIO
DE LEBON RÉGIS, MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, MUNICÍPIO DE LINDÓIA
DO SUL, MUNICÍPIO DE LONTRAS, MUNICÍPIO DE MACIEIRA, MUNICÍPIO DE
MAJOR VIEIRA, MUNICÍPIO DE MIRIM DOCE, MUNICÍPIO DE MONTE CARLO,
MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA, MUNICÍPIO DE NAVEGANTES,
MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO, MUNICÍPIO DE ORLEANS, MUNICÍPIO DE
OTACÍLIO COSTA, MUNICÍPIO DE OURO VERDE, MUNICÍPIO DE PAINEL,
MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA, MUNICÍPIO DE PERITIBA, MUNICÍPIO DE
PINHEIRO PRETO, MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO NORTE, MUNICÍPIO DE
RANCHO QUEIMADO, MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS, MUNICÍPIO DE RIO
DO CAMPO, MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS, MUNICÍPIO DE RIO
NEGRINHO, MUNICÍPIO DE SALETE, MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO,
MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA, MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA,
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO
CERRITO, MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS, MUNICÍPIO DE URUBICI,
MUNICÍPIO DE VARGEÃO, MUNICÍPIO DE VARGEM, MUNICÍPIO DE VITOR
MEIRELES, MUNICÍPIO DE XANXERÊ, MUNICÍPIO DE XAVANTINA, MUNICÍPIO
DE XAXIM, SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
AT21CIN046242, AT21CIN063066, AT21CIN046432, AT21CIN046367,
AT21CIN046326, AT21CIN046407, AT21CIN095926, AT21CIN107115,
AT21CIN046295, AT21CIN046384, AT21CIN046398, AT21CIN046332,
AT21CIN046402, AT21CIN046283, AT21CIN046293, AT21CIN046318,
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AT21CIN046375, AT21CIN046345, AT21CIN051390, AT21CIN046253,
AT21CIN047222, AT21CIN046300, AT21CIN046359, AT21CIN046218,
AT21CIN046343, AT21CIN046248, AT21CIN064009, AT21CIN046311,
AT21CIN046302, AT21CIN046336, AT21CIN047221, AT21CIN047223,
AT21CIN094421, AT21CIN046255, AT21CIN046404, AT21CIN046272,
AT21CIN046216, AT21CIN046409, AT21CIN046365, AT21CIN046223,
AT21CIN046251, AT21CIN046291, AT21CIN046339, AT21CIN046389,
AT21CIN046274, AT21CIN046270, AT21CIN046414, AT21CIN046225,
AT21CIN046425, AT21CIN046380, AT21CIN046396, AT21CIN046227,
AT21CIN053423, AT21CIN046447, AT21CIN046246, AT21CIN046419,
AT21CIN049555, AT21CIN049556, AT21CIN046309, AT21CIN046400,
AT21CIN047139, AT21CIN047140, AT21CIN046320, AT21CIN050650,
AT21CIN050670, AT21CIN046334, AT21CIN046421, AT21CIN046231,
AT21CIN046281, AT21CIN046369, AT21CIN046233, AT21CIN046445,
AT21CIN046417, AT21CIN046279, AT21CIN046412, AT21CIN046235,
AT21CIN046307, AT21CIN046329, AT21CIN094269, AT21CIN047138,
AT21CIN046289, AT21CIN046363, AT21CIN046298, AT21CIN046261,
AT21CIN051375, AT21CIN046316, AT21CIN046373, AT21CIN046277,
AT21CIN046328.
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento
parcelado de Materiais de Expediente e Correlatos.
31/12/2021
e-PAL nº 22153/2020 – Pregão, na forma Eletrônica, nº 0057/2020 – Registro
de Preço

Art. 1º - Fica alterado por apostilamento a marca do item das Atas de Registro de Preços em epígrafe, conforme
tabela abaixo:
MARCA
MARCA
ITEM UNIDADE
DESCRIÇÃO
ANTERIOR
ATUALIZADA
Calculadora de bolso, auto desliga, 8 dígitos,
MOURE JAR
72
Kit
medidas aproximadas 7cm x 10 cm. Kit com
KAZ
3 unidades. (CIN11143)
Art. 2º - O presente termo de apostilamento tem como base resposta à correspondência enviada em 14/10/2021
pela empresa INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP.
Art. 3º - Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições constantes das Atas de Registro de Preços que não
colidirem com as modificações no presente instrumento.
Florianópolis (SC), 18 de outubro de 2021.

ELÓI RÖNNAU
DIRETOR EXECUTIVO
Órgão Gerenciador

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 14.063/2020
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AVISO DE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 0064 - E-PAL 15017_2021 - SERVIÇOS DE AGRIMENSURA,
TOPOGRAFIA E GEODÉSIA

Publicação Nº 3358421

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 27ED07DBAA5E9BD15D51696D23593B4A304CE032

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0064/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO “e-PAL” Nº 15017/2021-e
Objeto: Contratação de empresa(s) especializada(s) em serviços técnicos de agrimensura, topografia e geodésia compreendendo: levantamentos topográficos georreferenciados (planimétricos e planialtimétricos), para fins de projetos de engenharia, licenciamento ambiental,
para regularização de imóveis e registros públicos; locação e demarcação de obras públicas e serviços correlatos com a devida responsabilidade técnica, considerando a emissão de ART, RRT ou TRT a ser realizados nos municípios consorciados ou referendados ao CINCATARINA,
de acordo com as especificações constantes no termo de referência, ANEXO I, parte integrante deste Edital. JULGAMENTO: Menor Preço
Global por LOTE. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:00 do dia 21/10/2021 até às 09:00 horas do dia 04/11/2021. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 09:01 às 09:30 horas do dia 04/11/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:31 horas
do dia 04/11/2021. REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br. Acesso Identificado.
Informações na íntegra deste Edital no site: www.cincatarina.sc.gov.br. Florianópolis (SC), 20 de outubro de 2021. Elói Rönnau – Diretor
Executivo do CINCATARINA

CIS/AMARP
RESOLUÇÃO 58/2021 PRORROGA EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2018

Publicação Nº 3359049

RESOLUÇÃO 58/2021
Dispõe sobre prorrogação de edital de credenciamento universal 01/2018.
Gianfranco Volpato, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe – CISAMARP, Prefeito Municipal de Ibicaré, usando da competência que lhe confere inciso VIII, Art. 17 do Estatuto Social do CISAMARP,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar a vigência do Edital de Credenciamento de Prestadores de Serviços, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 01/2018, por
mais 12 meses, sendo de 01/01/2022 a 31/12/2022.
Art. 2º. Ratifica o edital e alterações em todos os demais termos.
Art. 3º Essa resolução entra em vigor nesta data, condicionada sua validade a publicação no DOM/SC.
Videira, 20 de outubro de 2021.
Gianfranco Volpato
Presidente do CISAMARP

CIS/AMURES
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 46/2021 - CISAMURES

Publicação Nº 3358310

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 46/2021
Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMURES e a empresa BENTHIEN
ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.
Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DA REGIÃO DA AMURES – CISAMURES, Consórcio Público, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 07.383.800/0001-88, com sede na Rua Nossa Senhora dos
Prazeres, nº 62, Centro, no Município de Lages, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por sua Diretora Executiva, Sra. BEATRIZ
BLEYER RODRIGUES MONTEMEZZO no uso de suas atribuições designada pela portaria n° 10/2020, inscrita no RG nº 3.XXX.2X1 e CPF nº
019.XXX.XXX-71, doravante denominado CONTRATANTE, e BENTHIEN ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA pessoa jurídica
de direito privado, situada na Rua Fausto de Souza nº 229, na cidade de Lages/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 15.156.986/0001-60, neste
ato representada pelo Sr. ANDERSON LUIZ JANCE BENTHIEN inscrito no CPF nº 036.XXX.XXX-92, RG nº 3.XXX.3X4, doravante denominado
CONTRATADO, tem entre si, justos e contratados a prestação do serviço descrito no objeto, sujeitando-se as partes às determinações na
Lei nº 10.520/2002, decreto n° 10.024/2019, no que couber a lei n° 8.666/39 e disposições previstas no Edital do Pregão Eletrônico de nº
10/2021-CISAMURES e seus Anexos, nas seguintes condições:
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 2516

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em medicina do trabalho para exames admissionais e demissionais para as futuras contratações e demissões no quadro de funcionários do CISAMURES, exames periódicos anuais para os funcionários efetivos, elaboração de laudos técnicos como PCMSO - PPRA – LTCAT e execução de perícias médicas conforme dispositivos elencados
no edital de licitação n° 10/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
2.1 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, para o serviço ora contratado, o valor conforme tabela abaixo:
Serviço

Qtd

Valor Unitário

Valor Total

LTCAT

1

R$ 400,00

R$ 400,00

PPRA

1

R$ 400,00

R$ 400,00

PCMSO

1

R$ 400,00

R$ 400,00

Periódico, Demissional, Admissional

100

R$ 30,00

R$ 3.000,00

Valor Total

R$ 4.200,00

2.2 No valor dos serviços já estão incluídos todos os custos e despesas com encargos fiscais, sociais e trabalhistas, inclusive transporte,
deslocamentos que sejam necessários, taxas, impostos, seguros, licenças, suporte técnico e outros custos relacionados ao serviço.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO
3.1 A execução dos serviços deve ocorrer imediatamente após a assinatura do contrato mediante a solicitação do setor de recursos humanos
do CISAMURES observado os prazos dispostos no Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 10/2021-CISAMURES.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PAGAMENTOS
4.1 O pagamento do objeto do presente contrato, será feito pelo CONTRATANTE em favor da CONTRATADA, mediante depósito bancário
em sua conta corrente ou pix, após a efetiva publicação dos atos legais enviados pelo CISAMURES.
4.2 Ressalva-se que deverá ser encaminhada a Nota Fiscal referente ao serviço prestado através de sistema eletrônico disponibilizado pelo
CISAMURES, acompanhada do arquivo XML, caso haja, bem como todos os documentos comprobatórios da regularidade fiscal da CONTRATADA, conforme art. 29 da Lei nº 8.666/93, pelo menos 10 (dez) dias antes do vencimento, os quais deverão estar válidos na data do
pagamento.
4.3 O não encaminhamento dos documentos mencionados ou a existência de quaisquer irregularidades fiscais obsta o pagamento a ser
realizado, até que a pendência seja regularizada.
4.4 No caso da retenção de pagamentos pelo não envio dos documentos mencionados no item 4.5 ou, ainda, em razão da constatação de
irregularidade fiscal da CONTRATADA, uma vez regularizada a situação, o pagamento será realizado dentro de até 15 (quinze) dias do envio
dos documentos válidos, sem quaisquer acréscimos ou atualizações.
4.5 Vencendo qualquer dos pagamentos em dia em que não haja expediente no CONTRATANTE, o pagamento será prorrogado para o primeiro dia útil subseq-ente ao do vencimento.
4.6 Ocorrendo erro na apresentação das faturas, as mesmas serão devolvidas à CONTRATADA para retificação, ficando estabelecido que
o pagamento será efetuado após a apresentação da nova fatura devidamente retificada, dentro de até 15 (quinze) dias do envio do documento retificado.
4.7 É expressamente vedado ao fornecedor realizar a cobrança ou desconto de duplicatas através de rede bancária ou de terceiros.
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE
5.1 Os valores ora ajustados não serão passiveis de reajustes durante os primeiros 12 (doze) meses da vigência contratual, ressalvando-se
o direito à revisão para manter o equilíbrio econômico-financeiro, mediante requerimento fundamentado e comprovado, conforme previsão
do art. 65, alínea d da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
6.1 Compete ao CONTRATANTE:
• cumprir e fazer cumprir as disposições deste contrato e editalícias.
• determinar, quando cabível, as modificações consideradas necessárias à perfeita execução do contrato e a preservação do interesse público;
• prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
• efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido na Cláusula Quarta
• fiscalizar a prestação dos serviços contratados.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 – É responsabilidade da CONTRATADA:
• Assinar a ata, o contrato, ou instrumento semelhante, no prazo de 10 (dez) dias contados da convocação para realização do ato, sob pena
de aplicação do art. 81 da Lei nº 8.666/93;
• Prestar com diligência, profissionalismo e segurança os serviços objeto, responsabilizando-se única, integral e exclusivamente pelas conseq-ências e implicações dele decorrentes;
• Responsabilizar-se pela idoneidade e comportamento de seus colaboradores/prepostos, bem como pelos direitos trabalhistas deste, respondendo por qualquer prejuízo que venha a ser causado por estes em razão da execução do contrato a ser celebrado;
• Facilitar a fiscalização do contrato a ser celebrado, fornecendo os esclarecimentos e documentos solicitados, sem criar qualquer tipo de
embaraço;
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• Manter, até a assinatura do contrato e durante todo o período da vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas para prestação do objeto;
• Cumprir seus deveres de sigilo e de ética profissional, fazendo as recomendações oportunas e desenvolvendo todos os demais atos e
funções necessárias ou convenientes ao bom cumprimento das atribuições contratadas;
• Manter a proposta que lhe classificou como vencedora;
• Fornecer o objeto, conforme prazo de entrega estabelecido no edital n° 10/2021;
• Ler todas as condições da contratação, não podendo, posteriormente, alegar seu desconhecimento;
• Responsabilizar-se por todas as despesas oriundas da entrega do objeto;
• Acompanhar as publicações referentes ao presente certame, as quais serão veiculadas através do Diário Oficial dos Municípios de Santa
Catarina, no site https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/;
• Cumprir com todas as diretrizes impostas pelo CISAMURES no decorrer da execução do objeto.
• Cumprir com os dispositivos estabelecidos no edital de licitação n° 10/2021.
• A CONTRATADA, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre
Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além
das demais normas e políticas de proteção de dados de cada país onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que
inclui os dados dos clientes desta. No manuseio dos dados a CONTRATADA deverá:
• Tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instruções da CONTRATANTE e em conformidade com estas cláusulas, e que, na eventualidade, de não mais poder cumprir estas obrigações, por qualquer razão, concorda em informar de modo formal este
fato imediatamente à CONTRATANTE, que terá o direito de rescindir o contrato sem qualquer ônus, multa ou encargo.
• Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção desses dados contra
acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida.
• Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não
podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da CONTRATANTE.
• Garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados processados, assegurando que todos os seus colaboradores prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados que lidam com os dados pessoais sob responsabilidade da CONTRATANTE assinaram Acordo de Confidencialidade com a
CONTRATADA, bem como a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente confidenciais e de não os utilizar para outros fins, com exceção
da prestação de serviços à CONTRATANTE. Ainda, treinará e orientará a sua equipe sobre as disposições legais aplicáveis em relação à
proteção de dados.
• Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou
indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que contenham
ou de outra forma reflitam referidas Informações.
• Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabíveis.
• A CONTRATADA deverá notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito de qualquer não cumprimento (ainda que
suspeito) das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela CONTRATADA, seus funcionários, ou terceiros autorizados ou
Qualquer outra violação de segurança no âmbito das atividades e responsabilidades da CONTRATADA.
• A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer dos dispositivos previstos nesta cláusula quanto a proteção e uso dos dados pessoais.
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial, poderá o CONTRATANTE aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
a) advertência;
b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da
Amures – CISAMURES, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação, diante do ressarcimento pelos prejuízos causados ao CONTRATANTE e após decorrido o
prazo da penalidade aplicada conforme a alínea b;
d) por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica a CONTRATADA sujeita a multa compensatória de 0,5% (meio por cento)
por dia de atraso, incidente sobre o valor do contrato, a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação limitado a 30 (trinta) dias;
e) em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa sancionatória de 10% (dez por
cento) calculada sobre o valor do contrato, sem prejuízo da multa prevista na alínea d;
f) transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, caso não opte o CONTRATANTE por aplicar a multa prevista
na alínea d, mantendo-se o contrato, será considerado rescindido o contrato, aplicando-se a multa sancionatória de 15% (quinze por cento)
pela inexecução, calculada sobre o valor total da contratação, sem prejuízo da multa prevista na alínea d;
8.2 A aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c poderão ser cumuladas com a penalidade de multa.
8.3 Antes da aplicação de qualquer penalidade, a CONTRATADA será notificada extrajudicialmente, através de carta com aviso de Recebimento, enviada ao endereço que consta no seu cartão do CNPJ, facultando-lhe defesa administrativa, no prazo de 5 (cinco) dias.
8.4 Será considerado o valor global do Contrato, levando em conta a vigência estabelecida à Cláusula Décima Terceira, para cálculo das
multas previstas nas alíneas d, e e f do item 8.1.
8.5 A escolha dentre as penalidades possíveis será realizada considerando a razoabilidade, proporcionalidade entre a conduta e os resultados negativos advindos e, ainda, a reincidência da CONTRATADA.
8.6 Se o descumprimento do Contrato gerar conseq-ências gravosas ao CONTRATANTE, poderá este rescindi-lo de imediato, aplicando as
penalidades pertinentes, resguandando-se o direito à indenização pelas perdas e danos.
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CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
9.1 A rescisão do presente poderá ser:
• determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93;
• amigável, por acordo entre as partes, formalizada por escrito, desde que haja conveniência para a Administração;
• judicial, nos termos da legislação;
• em decorrência da prática de infração contratual, considerando-se os mesmos critérios definidos no item 8.4 e, ainda, facultando à CONTRATADA a apresentação de defesa administrativa, nos termos do item 8.3;
9.2 Constituem motivos para rescisão do presente, aqueles previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93;
9.3 No caso da alínea a do item 9.1, aplicar-se-á o art. 80 da Lei nº 8.666/93;
9.4 Resguardam-se os direitos do CONTRATANTE, no caso de rescisão administrativa, nos termos do inciso IX do art. 55 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO
10.1 O contrato poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.
10.2 O CONTRATANTE tem a prerrogativa de modificar unilateralmente o contrato, para melhor adequação à finalidades de interesse público, ressalvados os direitos da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1 A rubrica orçamentária a ser utilizada é a de nº 3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais e 3.3.90.39.50.00.00.00 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial, fonte de recurso: 80.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
12.1 O presente contrato está vinculado ao Processo Administrativo n° 877/2021-CISAMURES, Pregão Eletrônico nº 10/2021 - CISAMURES,
realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Amures - CISAMURES.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
13.1 O presente contrato tem vigência de 12 (doze) meses contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério do CISAMURES, por até 48 (quarenta e oito) meses, conforme inciso IV do art. 57 da lei nº 8.666/93, mediante a celebração de Aditivo Contratual
para este fim.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 A CONTRATADA declara estar ciente das suas obrigações para com o CONTRATANTE, nos termos do Edital da respectiva Licitação e da
sua proposta, que passam a fazer parte integrante do presente ajuste e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.
14.2 Durante a prestação dos serviços, a CONTRATADA prestará toda a orientação necessária à melhor consecução do objeto deste Contrato.
14.3 O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência do objeto contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
14.4 O presente Contrato não gera, em nenhuma hipótese, vínculo empregatício entre as partes.
14.5 A prestação do serviço não poderá ser subcontratada, seja total ou parcialmente.
14.6 Durante a vigência contratual, a CONTRATADA se obriga a manter a qualificação exigida para a prestação do serviço, bem como sua
regularidade fiscal.
14.7 Aplica-se subsidiriariamente ao presente contrato as disposições da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da legislação civil, penal, tributária,
trabalhista e consumeirista.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
15.1 – É competente o foro da Comarca de Lages, SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas do presente contrato.
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma.
Lages (SC), 18 de Outubro de 2021.
Beatriz Bleyer Rodrigues Montemezzo
Diretora Executiva CISAMURES 		

Anderson Luiz Jance Benthien
Benthien Eng. Seg. Trab. Ltda

Testemunhas:
1ª – _________________________________________
2ª – _________________________________________
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CIS/AMVI
669.2021 - RESOLUÇÃO - CISAMVI - SUP. ORÇ. 2021 - BRUSQUE

Publicação Nº 3359281

RESOLUÇÃO Nº 669, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021
Suplementa por conta de provável excesso de arrecadação o orçamento vigente do CISAMVI.
O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CISAMVI, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Contrato de Consórcio Público do CISAMVI; e com base na Lei n° 4.320, de 17/03/1964, e na Lei Complementar
n° 101, de 04/05/2000, e considerando:
1. as previsões contidas no artigo 3º da Resolução nº 535 de 10 de dezembro de 2020;
2. o decreto municipal do Município de Brusque nº 9037 de 19 de outubro de 2021.
RESOLVE:
Art. 1º. Fica suplementado ao Orçamento-Programa 2021 do CISAMVI, no valor de R$ 192.592,94 (Cento e noventa e dois mil quinhentos
e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos) por Provável Excesso de Arrecadação, no valor indicado, o saldo da seguinte dotação
do orçamento vigente do CISAMVI:
Órgão: 02 – Consórcio Intermunicipal Saúde Médio Vale Itajaí
Unidade: 001 – Consórcio Intermunicipal Saúde Médio Vale Itajaí
Função: 010 - Saúde
SubFunção: 122 – Administração Geral
Programa: 0002 – Gestão de Compras Compartilhadas
Projeto/Atividade: 2016 – Gestão de Insumos
Dotação: 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Vínculo: 01000666 – Brusque - Medicamentos e Insumos CISAMVI 2021

R$ 192.592,94

TOTAL

R$ 192.592,94

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Blumenau - SC, 20 de outubro de 2021.
MARIO HILDEBRANDT
Presidente do Conselho Administrativo em exercício

ARP 215_2021 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Publicação Nº 3359026

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C039C0C856826FD069785C7736F1564DEA82431C

ATADEREGISTRODEPREÇOS-N°215/2021
PORFORNECEDOR
PREGÃOELETRÔNICO14/2021
(Vigência de 20/10/2021 até 19/10/2022)

Ao sexto dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ –
CISAMVI, com sede na Rua Alberto Stein, n° 466, bairro Velha, em Blumenau/SC, inscrito no CNPJ sob n° 03.269.695/0001-08, neste ato
representado por seu Diretor Executivo, Sr. Cleones Hostins, inscrito no CPF sob o n° 007.944.929-83, e considerando a homologação da licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, para Registro de Preços, RESOLVE, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico n° 14/2021,
registrar o(s) preço(s) correspondentes ao(s) item(s) vencido(s) por ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 12.014.370/0001-67, situada à Rua Marechal Deodoro, 177, Pato Branco/PR, CEP: 85.507.520 neste
ato representado pela Sra. Milena Dambros, inscrito no CPF sob o n° 087.347.569-06, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento parcelado do objeto a seguir, sujeitando-se as partes às determinações das Leis n°s 8.666/93 e 10.520/02, dos Decretos Federais n°s
7.892/13 e 10.024/19, e do Edital de Licitação – Pregão Eletrônico n° 14/2021, em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
0.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico N° 14/2021.
0.2. Os produtos deverão ser entregues nos endereços indicados pelas 16 (dezesseis) Secretarias de Saúde das cidades catarinenses da
região do Médio Vale do Itajaí, consorciadas junto ao CISAMVI, conforme endereços discriminados no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico
N° 14/2021.
0.3. As solicitações de fornecimento serão realizadas diretamente pelas Secretarias Municipais de Saúde, por intermédio de sistema informatizado disponibilizado pelo CISAMVI, conforme a necessidade de cada município, e a entrega deverá obedecer ao prazo estabelecido (20
dias corridos), sob pena de multa pelo atraso registrado.
1. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
1.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições ofertadas pelos fornecedores vencedores da
menor proposta são os que seguem:
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 2520

ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- CNPJ 12.014.370/0001-67
Item

59

60

Produto

Marca

TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF/BALÃO, N° 4,5, material: pvc transparente, atóxico, estéril, apirogênico, com conexão padrão e orifício distal, superfície lisa, graduada
em cm, siliconada com ponta distal biselada; com 5 anos de validade a partir da
Solidor
data de fabricação; embalagem individual estéril com abertura em pétala, com dados
de identificação, tipo de esterilização e validade, número do lote e Registro no MS/
ANVISA.
TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF/BALÃO, N° 5,5, material: pvc transparente, atóxico, estéril, apirogênico, com conexão padrão e orifício distal, superfície lisa, graduada
em cm, siliconada com ponta distal biselada; com 5 anos de validade a partir da
Solidor
data de fabricação; embalagem individual estéril com abertura em pétala, com dados
de identificação, tipo de esterilização e validade, número do lote e Registro no MS/
ANVISA.

Quantidade

Valor Unitário Valor Total

110
UNIDADE

R$ 5,5000

R$ 605,0000

110
UNIDADE

5,0000

550,0000

TOTAL DO VENCEDOR

R$ 1.155,00

2. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A validade da Ata de Registro de Preços será da data da sua publicação até 19/10/2022 (20/10/2021 até 19/10/2022).
3. DAS BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS
3.1. A fornecedora declara ter ciência do dever de conduzir os seus negócios de maneira legal, ética e transparente, conforme os requisitos das Normas Anticorrupção, incluindo, mas não se limitando, à Lei Federal n° 12.846/13 e Decreto Federal n° 8.420/15, e de estender
a todos os seus dirigentes, empregados, contratados, colaboradores e terceiros que a representem a obrigação de cumprir as diretrizes
estabelecidas na legislação indicada.
3.2. A fornecedora declara que nenhum valor pago a ela com base na presente Ata de Registro de Preços será utilizado na prática de atos
que infrinjam ou possam infringir as Normas Anticorrupção.
3.3. A fornecedora fica obrigada a informar ao CISAMVI, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da sua ciência, qualquer ato
praticado por si, seus acionistas/sócios, administradores, diretores, empregados, contratados, representantes e/ou terceiros que, sendo
relacionado com o CISAMVI ou com esta Ata de Registro de Preços), infrinja ou represente uma potencial infração às Normas Anticorrupção.
3.4. O CISAMVI poderá, a qualquer tempo, solicitar à fornecedora documentos com a finalidade de verificar o cumprimento das Normas
Anticorrupção.
4. DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao CISAMVI promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
4.2. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser protocolados/encaminhados para o e-mail apoio2@cisamvi.sc.gov.br e
licitacao2@cisamvi.sc.gov.br, devendo no campo assunto do e-mail ser informado: Pedido de Reequilíbrio, item e número ata de registro
de preços.
4.2.1 Para admissibilidade do pedido, o e-mail enviado deverá vir como anexo toda documentação comprobatória do pleito, contrato social
vigente da empresa, documento oficial com foto do preposto, bem como o pedido deve conter assinatura digital de documentos, desde que
inequívoca a autenticidade e integridade ao documento eletrônico e que a assinatura digital seja gerada por processo de criptografia de
chaves públicas, conforme MP n° 2.200-2/2001.
4.2.1.1 O Pedido de Reequilíbrio/cancelamento que não contiver assinatura digital, deverá ter firma reconhecida em cartório.
4.2.2 Todas as Autorizações de Fornecimento emitidas até o protocolo do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, ou cancelamento,
devem ser atendidas considerado o valor até então registrado, ficando o item suspenso para novos pedidos desde a data do protocolo do
pedido até a análise final do requerimento;
4.2.3 Será dado ciência ao remetente do e-mail enviado seu recebimento;
4.2.4 A decisão da análise do pedido se dará através de ofício encaminhado ao remetente da solicitação.
4.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o CISAMVI poderá:
4.3.1 Consultar os demais licitantes que tenham apresentado lance para o lote em questão, questionando-lhe sobre a possibilidade de
assunção do registro, nas condições originalmente pactuadas pelo licitante vencedor ou, ainda, nas condições de sua melhor proposta no
certame ou nas condições atuais de mercado.
4.3.1.1 Obtendo-se possibilidade de inclusão do lote na Ata de Registro de Preços com outro licitante, por valor inferior ao da proposta de
realinhamento, convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
4.3.1.2 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes de esgotado o prazo para fornecimento da Autorização
de Fornecimento.
4.3.2 Cancelar o item cujo valor foi comprovado como inexequível, a fim de inseri-lo em novo processo licitatório.
4.3.3 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando este
as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.4. Independentemente de solicitação, o Consórcio poderá convocar o fornecedor, após a aprovação da Ata, para negociar a redução dos
preços visando manter o mesmo objeto cotado, na qualidade e especificações indicados na proposta, em virtude de redução dos preços de
mercado.
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4.5. A critério do CISAMVI, o item poderá ter seu registro cancelado por ser considerado economicamente desequilibrado, em função de
significativa variação de mercado.
4.6. Caso a beneficiária do registro venha a se locupletar com a redução efetiva dos preços de mercado, não a repassando à Administração,
ficará obrigada à restituição do que houver recebido indevidamente.
4.7. Será possível a subrrogação de direitos e obrigações do fornecedor, nos casos de fusão, cisão ou incorporação, conforme artigo 78,
inciso VI da Lei n° 8.666/93.
5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1. É de responsabilidade do fornecedor registrado:
5.1.1 Cumprir todas as obrigações constantes do Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
5.1.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca, ao fabricante, ao modelo, à procedência, e ao prazo
de validade, constando na embalagem do produto a observação "PROIBIDO A VENDA NO COMÉRCIO”;
5.1.3 Substituir, às suas expensas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação expedida pelo CISAMVI e/ou
município consorciado, o(s) produto(s) que apresentarem defeitos de fabricação ou discordância em relação às especificações previstas no
Termo de Referência;
5.1.4 Reparar, corrigir e remover às suas expensas, no todo ou em parte, dos objetos licitados, em que se verifique danos em decorrência
do transporte, ou técnico, bem como, providências à substituição dos mesmos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;
5.1.5 Comunicar por escrito, ao CISAMVI a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o cumprimento das
obrigações assumidas, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários;
5.1.6 Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor;
5.1.7 Manter durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
5.1.8 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção, fornecimento e entrega do produto, inclusive as despesas de
embarque e transporte, embalagens, frete e seguro, e eventuais perdas e danos;
5.1.9 Acessar o Sistema Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas do CISAMVI a fim de efetuar o recebimento das Autorizações
de Fornecimento;
5.1.10 Incluir a Nota Fiscal em formato .pdf, ou quando for o caso, informar sua DANFE, no Sistema Informatizado de Gestão de Compras
Compartilhadas do CISAMVI;
5.1.11 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da contratação objeto desta licitação ou a ela relacionada;
5.1.12 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CISAMVI e aos municípios consorciados em razão de ação ou
omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações editalícias ou legais a que estiver sujeito;
5.1.13 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por
culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de
ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do Edital e seus anexos.
6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1. Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com o CISAMVI ficam sujeitos à aplicação das sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93, com observância do devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório
e a ampla defesa, quais sejam:
6.1.1 Advertência por escrito;
6.1.2 Multa;
6.1.2.1 Aos fornecedores que não cumprirem com o prazo estabelecido para a entrega será aplicada automaticamente multa, nos seguintes
termos:
6.1.2.2 Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto ficam os fornecedores sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia,
calculada desde o 1° (primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor total do item, na respectiva Autorização de Fornecimento (AF);
6.1.2.3 Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto ficam os fornecedores sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia,
calculada desde o 1° (primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor total do item, na respectiva Autorização de Fornecimento (AF);
6.1.2.3.1 Caso fornecedor solicite prorrogação de prazo de entrega, sendo este não cumprido, o marco original de atraso retroage ao vencimento original da AF, desconsiderando o pedido não cumprido.
6.1.2.4 Caso o fornecedor tenha requerido dilação do prazo da entrega, dentro dos primeiros 20 (vinte) dias da solicitação da AF, conforme
item 21.4, não será aplicada multa até sua efetiva entrega, desde que observado o prazo estipulado no pedido de prorrogação;
6.1.2.5 Não havendo entrega dentro do prazo de dilação solicitado pelo fornecedor, a multa retroagirá a data original do vencimento da AF,
desconsiderando o pedido de prorrogação apresentado anteriormente;
6.1.2.6 Finda a contagem da multa no momento da entrega ou no fim do período de 30 (trinta) dias;
6.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CISAMVI, bem como com qualquer um dos
municípios consorciados, por prazo não superior a 05 (cinco) anos.
6.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação, podendo o CISAMVI incluir as informações no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas
e Suspensas - CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP.
6.2. São consideradas ainda situações de aplicação das sanções previstas no subitem 7.1:
6.2.1 Prestar declaração falsa de que cumpre com os requisitos de habilitação e/ou de conformidade da proposta apresentada com as exigências deste Edital;
6.2.2 Recusa do licitante vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato Administrativo dentro do prazo estabelecido pelo
CISAMVI;
6.2.3 Não atendimento às especificações técnicas previstas no Termo de Referência ou na Autorização de Fornecimento;
6.2.4 Entrega de objeto/mercadoria falsificado, furtado, deteriorado, danificado ou inadequado para o uso ou em desconformidade com a
referência técnica da ANVISA, como se verdadeiro ou perfeito fosse.
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6.3. A multa moratória é inacumulável com as multas sancionatórias se decorrentes do mesmo fato gerador, entretanto, tendo origem em
fatos diversos, poderão ser cumuladas.
6.4. A aplicação de quaisquer penalidades decorrerá de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, sendo realizadas as intimações através de mensagem eletrônica com confirmação de leitura, enviada ao endereço eletrônico informado pelo licitante no
documento Dados Cadastrais do Fornecedor, ou por correspondência com Aviso de Recebimento, enviado ao endereço da sede da pessoa
jurídica.
6.5. Das decisões que cominarem penalidades, caberá recurso à Diretora Executiva do CISAMVI, no prazo de 10 (dez) dias.
6.6. Ficará suspensa a exigibilidade de penalidades pecuniárias com valor inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), facultando-se ao CISAMVI
exigi-las no caso de, cumulando-as com novas penalidades, o valor total superar a este limite.
6.7. As multas eventualmente aplicadas deverão ser depositadas a favor do CISAMVI no máximo em até 10 (dez) dias do trânsito em julgado
da decisão administrativa que a houver aplicado.
6.8. O CISAMVI, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se no direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pelo fornecedor, independentemente de qualquer Interpelação judicial ou extrajudicial.
7. DAS CONDIÇÕES GERAIS
7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega, acondicionamento e transporte do objeto, recebimento provisório e definitivo, as obrigações do CISAMVI e do(s) fornecedor(es) registrado(s) e demais condições do ajuste encontram-se definidos no
Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021 e no Termo de Referência correspondente.
7.2. O CISAMVI não se obriga a adquirir dos fornecedores vencedores os itens relacionados neste instrumento, nem as quantidades indicadas, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou demais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o
beneficiário do Registro terá preferência, nos termos do artigo 15, § 4°, da Lei n° 8.666/93.
7.3. A quantidade registrada serve apenas como orientação para composição de preço não constituindo, sob nenhuma hipótese, garantia
de faturamento.
7.4. Todas as obrigações estabelecidas no Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021 em relação aos fornecedores vencedores ficam
ratificadas neste instrumento, independentemente de sua transcrição, valendo para todos os fins.
7.5. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes das Leis n°s 8.666/93 e 10.520/02, e dos Decretos n°s n° 7.892/13 e
10.024/19.
8. DO FORO
8.1. É competente o foro da Comarca de Blumenau/SC para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas do presente Contrato Administrativo.
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em formato de assinatura digital de documentos, válida para todos os fins de direito.
Blumenau - SC, 14 de outubro de 2021.
Cleones Hostins
DIRETOR EXECUTIVO – CISAMVI
Milena Dambros
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

ARP 216_2021 - ALTERMED MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Publicação Nº 3359030

ATADEREGISTRODEPREÇOS-N°216/2021
PORFORNECEDOR
PREGÃOELETRÔNICO14/2021
(Vigência de 20/10/2021 até 19/10/2022)
Ao décimo quarto dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE
DO ITAJAÍ – CISAMVI, com sede na Rua Alberto Stein, n° 466, bairro Velha, em Blumenau/SC, inscrito no CNPJ sob n° 03.269.695/000108, neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. Cleones Hostins, inscrito no CPF sob o n° 007.944.929-83, e considerando a
homologação da licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, para Registro de Preços, RESOLVE, nos termos do Edital de Pregão
Eletrônico n° 14/2021, registrar o(s) preço(s) correspondentes ao(s) item(s) vencido(s) por ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 00.802.002/0001-02, situada no Endereço Estrada Boa Esperança, 2320,
Rio do Sul - SC, CEP: 89.163-554, neste ato representado pelo Sr. Maicon Cordova Pereira, inscrito no CPF sob o n° 015.886.939-70, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento parcelado do objeto a seguir, sujeitando-se as partes às determinações das Leis
n°s 8.666/93 e 10.520/02, dos Decretos Federais n°s 7.892/13 e 10.024/19, e do Edital de Licitação – Pregão Eletrônico n° 14/2021, em
conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
0.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico N° 14/2021.
0.2. Os produtos deverão ser entregues nos endereços indicados pelas 16 (dezesseis) Secretarias de Saúde das cidades catarinenses da
região do Médio Vale do Itajaí, consorciadas junto ao CISAMVI, conforme endereços discriminados no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico
N° 14/2021.
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0.3. As solicitações de fornecimento serão realizadas diretamente pelas Secretarias Municipais de Saúde, por intermédio de sistema informatizado disponibilizado pelo CISAMVI, conforme a necessidade de cada município, e a entrega deverá obedecer ao prazo estabelecido (20
dias corridos), sob pena de multa pelo atraso registrado.
1. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
1.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições ofertadas pelos fornecedores vencedores da
menor proposta são os que seguem:
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA- CNPJ 00.802.002/0001-02
Item

Produto

Marca

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

4

CANETA PARA ELETROCAUTÉRIO COM CABO AUTOCLAVÁVEL, para bisturi elétrico monopolar, autoclavavel, bp 100 plus emai.

Emai

57
UNIDADE

R$ 352,6867

R$ 20.103,1419

23

GARROTE, aplicação: para coleta de sangue e punção venosa, tipo: em tiras, dimensões: 2,5 cm x 36 cm, hipoalergênico, livre de látex, não talcado, uso único.
Apresentação: Caixa dispensadora com rolo de 25 tiras, com espaçamento de 36
cm, serrilhado.

Cral

1.040
UNIDADE

R$ 22,8021

R$ 23.714,18440

TOTAL DO VENCEDOR

R$ 43.817,3259

2. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A validade da Ata de Registro de Preços será da data da sua publicação até 19/10/2022 (20/10/2021 até 19/10/2022).
3. DAS BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS
3.1. A fornecedora declara ter ciência do dever de conduzir os seus negócios de maneira legal, ética e transparente, conforme os requisitos das Normas Anticorrupção, incluindo, mas não se limitando, à Lei Federal n° 12.846/13 e Decreto Federal n° 8.420/15, e de estender
a todos os seus dirigentes, empregados, contratados, colaboradores e terceiros que a representem a obrigação de cumprir as diretrizes
estabelecidas na legislação indicada.
3.2. A fornecedora declara que nenhum valor pago a ela com base na presente Ata de Registro de Preços será utilizado na prática de atos
que infrinjam ou possam infringir as Normas Anticorrupção.
3.3. A fornecedora fica obrigada a informar ao CISAMVI, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da sua ciência, qualquer ato
praticado por si, seus acionistas/sócios, administradores, diretores, empregados, contratados, representantes e/ou terceiros que, sendo
relacionado com o CISAMVI ou com esta Ata de Registro de Preços), infrinja ou represente uma potencial infração às Normas Anticorrupção.
3.4. O CISAMVI poderá, a qualquer tempo, solicitar à fornecedora documentos com a finalidade de verificar o cumprimento das Normas
Anticorrupção.
4. DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao CISAMVI promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
4.2. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser protocolados/encaminhados para o e-mail apoio2@cisamvi.sc.gov.br e
licitacao2@cisamvi.sc.gov.br, devendo no campo assunto do e-mail ser informado: Pedido de Reequilíbrio, item e número ata de registro
de preços.
4.2.1 Para admissibilidade do pedido, o e-mail enviado deverá vir como anexo toda documentação comprobatória do pleito, contrato social
vigente da empresa, documento oficial com foto do preposto, bem como o pedido deve conter assinatura digital de documentos, desde que
inequívoca a autenticidade e integridade ao documento eletrônico e que a assinatura digital seja gerada por processo de criptografia de
chaves públicas, conforme MP n° 2.200-2/2001.
4.2.1.1 O Pedido de Reequilíbrio/cancelamento que não contiver assinatura digital, deverá ter firma reconhecida em cartório.
4.2.2 Todas as Autorizações de Fornecimento emitidas até o protocolo do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, ou cancelamento,
devem ser atendidas considerado o valor até então registrado, ficando o item suspenso para novos pedidos desde a data do protocolo do
pedido até a análise final do requerimento;
4.2.3 Será dado ciência ao remetente do e-mail enviado seu recebimento;
4.2.4 A decisão da análise do pedido se dará através de ofício encaminhado ao remetente da solicitação.
4.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o CISAMVI poderá:
4.3.1 Consultar os demais licitantes que tenham apresentado lance para o lote em questão, questionando-lhe sobre a possibilidade de
assunção do registro, nas condições originalmente pactuadas pelo licitante vencedor ou, ainda, nas condições de sua melhor proposta no
certame ou nas condições atuais de mercado.
4.3.1.1 Obtendo-se possibilidade de inclusão do lote na Ata de Registro de Preços com outro licitante, por valor inferior ao da proposta de
realinhamento, convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
4.3.1.2 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes de esgotado o prazo para fornecimento da Autorização
de Fornecimento.
4.3.2 Cancelar o item cujo valor foi comprovado como inexequível, a fim de inseri-lo em novo processo licitatório.
4.3.3 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando este
as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.4. Independentemente de solicitação, o Consórcio poderá convocar o fornecedor, após a aprovação da Ata, para negociar a redução dos
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preços visando manter o mesmo objeto cotado, na qualidade e especificações indicados na proposta, em virtude de redução dos preços de
mercado.
4.5. A critério do CISAMVI, o item poderá ter seu registro cancelado por ser considerado economicamente desequilibrado, em função de
significativa variação de mercado.
4.6. Caso a beneficiária do registro venha a se locupletar com a redução efetiva dos preços de mercado, não a repassando à Administração,
ficará obrigada à restituição do que houver recebido indevidamente.
4.7. Será possível a subrrogação de direitos e obrigações do fornecedor, nos casos de fusão, cisão ou incorporação, conforme artigo 78,
inciso VI da Lei n° 8.666/93.
5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1. É de responsabilidade do fornecedor registrado:
5.1.1 Cumprir todas as obrigações constantes do Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
5.1.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca, ao fabricante, ao modelo, à procedência, e ao prazo
de validade, constando na embalagem do produto a observação "PROIBIDO A VENDA NO COMÉRCIO”;
5.1.3 Substituir, às suas expensas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação expedida pelo CISAMVI e/ou
município consorciado, o(s) produto(s) que apresentarem defeitos de fabricação ou discordância em relação às especificações previstas no
Termo de Referência;
5.1.4 Reparar, corrigir e remover às suas expensas, no todo ou em parte, dos objetos licitados, em que se verifique danos em decorrência
do transporte, ou técnico, bem como, providências à substituição dos mesmos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;
5.1.5 Comunicar por escrito, ao CISAMVI a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o cumprimento das
obrigações assumidas, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários;
5.1.6 Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor;
5.1.7 Manter durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
5.1.8 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção, fornecimento e entrega do produto, inclusive as despesas de
embarque e transporte, embalagens, frete e seguro, e eventuais perdas e danos;
5.1.9 Acessar o Sistema Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas do CISAMVI a fim de efetuar o recebimento das Autorizações
de Fornecimento;
5.1.10 Incluir a Nota Fiscal em formato .pdf, ou quando for o caso, informar sua DANFE, no Sistema Informatizado de Gestão de Compras
Compartilhadas do CISAMVI;
5.1.11 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da contratação objeto desta licitação ou a ela relacionada;
5.1.12 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CISAMVI e aos municípios consorciados em razão de ação ou
omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações editalícias ou legais a que estiver sujeito;
5.1.13 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por
culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de
ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do Edital e seus anexos.
6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1. Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com o CISAMVI ficam sujeitos à aplicação das sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93, com observância do devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório
e a ampla defesa, quais sejam:
6.1.1 Advertência por escrito;
6.1.2 Multa;
6.1.2.1 Aos fornecedores que não cumprirem com o prazo estabelecido para a entrega será aplicada automaticamente multa, nos seguintes
termos:
6.1.2.2 Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto ficam os fornecedores sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia,
calculada desde o 1° (primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor total do item, na respectiva Autorização de Fornecimento (AF);
6.1.2.3 Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto ficam os fornecedores sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia,
calculada desde o 1° (primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor total do item, na respectiva Autorização de Fornecimento (AF);
6.1.2.3.1 Caso fornecedor solicite prorrogação de prazo de entrega, sendo este não cumprido, o marco original de atraso retroage ao vencimento original da AF, desconsiderando o pedido não cumprido.
6.1.2.4 Caso o fornecedor tenha requerido dilação do prazo da entrega, dentro dos primeiros 20 (vinte) dias da solicitação da AF, conforme
item 21.4, não será aplicada multa até sua efetiva entrega, desde que observado o prazo estipulado no pedido de prorrogação;
6.1.2.5 Não havendo entrega dentro do prazo de dilação solicitado pelo fornecedor, a multa retroagirá a data original do vencimento da AF,
desconsiderando o pedido de prorrogação apresentado anteriormente;
6.1.2.6 Finda a contagem da multa no momento da entrega ou no fim do período de 30 (trinta) dias;
6.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CISAMVI, bem como com qualquer um dos
municípios consorciados, por prazo não superior a 05 (cinco) anos.
6.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação, podendo o CISAMVI incluir as informações no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas
e Suspensas - CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP.
6.2. São consideradas ainda situações de aplicação das sanções previstas no subitem 7.1:
6.2.1 Prestar declaração falsa de que cumpre com os requisitos de habilitação e/ou de conformidade da proposta apresentada com as exigências deste Edital;
6.2.2 Recusa do licitante vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato Administrativo dentro do prazo estabelecido pelo
CISAMVI;
6.2.3 Não atendimento às especificações técnicas previstas no Termo de Referência ou na Autorização de Fornecimento;
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6.2.4 Entrega de objeto/mercadoria falsificado, furtado, deteriorado, danificado ou inadequado para o uso ou em desconformidade com a
referência técnica da ANVISA, como se verdadeiro ou perfeito fosse.
6.3. A multa moratória é inacumulável com as multas sancionatórias se decorrentes do mesmo fato gerador, entretanto, tendo origem em
fatos diversos, poderão ser cumuladas.
6.4. A aplicação de quaisquer penalidades decorrerá de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, sendo realizadas as intimações através de mensagem eletrônica com confirmação de leitura, enviada ao endereço eletrônico informado pelo licitante no
documento Dados Cadastrais do Fornecedor, ou por correspondência com Aviso de Recebimento, enviado ao endereço da sede da pessoa
jurídica.
6.5. Das decisões que cominarem penalidades, caberá recurso à Diretora Executiva do CISAMVI, no prazo de 10 (dez) dias.
6.6. Ficará suspensa a exigibilidade de penalidades pecuniárias com valor inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), facultando-se ao CISAMVI
exigi-las no caso de, cumulando-as com novas penalidades, o valor total superar a este limite.
6.7. As multas eventualmente aplicadas deverão ser depositadas a favor do CISAMVI no máximo em até 10 (dez) dias do trânsito em julgado
da decisão administrativa que a houver aplicado.
6.8. O CISAMVI, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se no direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pelo fornecedor, independentemente de qualquer Interpelação judicial ou extrajudicial.
7. DAS CONDIÇÕES GERAIS
7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega, acondicionamento e transporte do objeto, recebimento provisório e definitivo, as obrigações do CISAMVI e do(s) fornecedor(es) registrado(s) e demais condições do ajuste encontram-se definidos no
Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021 e no Termo de Referência correspondente.
7.2. O CISAMVI não se obriga a adquirir dos fornecedores vencedores os itens relacionados neste instrumento, nem as quantidades indicadas, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou demais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o
beneficiário do Registro terá preferência, nos termos do artigo 15, § 4°, da Lei n° 8.666/93.
7.3. A quantidade registrada serve apenas como orientação para composição de preço não constituindo, sob nenhuma hipótese, garantia
de faturamento.
7.4. Todas as obrigações estabelecidas no Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021 em relação aos fornecedores vencedores ficam
ratificadas neste instrumento, independentemente de sua transcrição, valendo para todos os fins.
7.5. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes das Leis n°s 8.666/93 e 10.520/02, e dos Decretos n°s n° 7.892/13 e
10.024/19.
8. DO FORO
8.1. É competente o foro da Comarca de Blumenau/SC para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas do presente Contrato Administrativo.
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em formato de assinatura digital de documentos, válida para todos os fins de direito.
Blumenau - SC, 14 de outubro de 2021.
Cleones Hostins
DIRETOR EXECUTIVO – CISAMVI
Maicon Cordova Pereira
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

ARP 217_2021 - BMH PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP

Publicação Nº 3359031

ATADEREGISTRODEPREÇOS-N°217/2021
PORFORNECEDOR
PREGÃOELETRÔNICO14/2021
(Vigência de 20/10/2021 até 19/10/2022)
Ao décimo quinto dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO
ITAJAÍ – CISAMVI, com sede na Rua Alberto Stein, n° 466, bairro Velha, em Blumenau/SC, inscrito no CNPJ sob n° 03.269.695/0001-08,
neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. Cleones Hostins, inscrito no CPF sob o n° 007.944.929-83, e considerando a homologação da licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, para Registro de Preços, RESOLVE, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico
N° 14/2021, registrar o(s) preço(s) correspondentes ao(s) item(s) vencido(s) por BMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 27.300.682/0001-04, situada à Rua Itajaí, 599 – Bairro Limoeiro – Brusque/
SC Cep 88.352-495, neste ato representada pelo Sr(a). Vitor Alexandre Tormena Duarte, inscrito (a) no CPF sob o n° 028.425.019-93,
doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento parcelado do objeto a seguir, sujeitando-se as partes às determinações das Leis
n°s 8.666/93 e 10.520/02, dos Decretos Federais n°s 7.892/13 e 10.024/19, e do Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021, em
conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
0.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico N° 14/2021.
0.2. Os produtos deverão ser entregues nos endereços indicados pelas 16 (dezesseis) Secretarias de Saúde das cidades catarinenses da
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região do Médio Vale do Itajaí, consorciadas junto ao CISAMVI, conforme endereços discriminados no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico
N° 14/2021.
0.3. As solicitações de fornecimento serão realizadas diretamente pelas Secretarias Municipais de Saúde, por intermédio de sistema informatizado disponibilizado pelo CISAMVI, conforme a necessidade de cada município, e a entrega deverá obedecer ao prazo estabelecido (20
dias corridos), sob pena de multa pelo atraso registrado.
1. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
1.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições ofertadas pelos fornecedores vencedores da
menor proposta são os que seguem:
BMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP- CNPJ 27.300.682/0001-04
Item

10

31

32

Produto
CATETER PERIFÉRICO DE SEGURANÇA Nº. 20 G, com sistema
de proteção total da agulha após punção e sem risco de resíduos
biológicos (agulha e sangue encapsulado); cânula de 45 mm de
comprimento, material em poliuretano com tempo de permanência superior à 72 horas, com parede fina e ponta levemente afunilada, radiopaco; agulha siliconada, com bisel curto e
trifacetado; com conector luerlock, adaptando-se em qualquer
equipo ou seringa, atóxico, estéril; embalagem individual, papel
grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente
dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização,
validade, número do lote, registro no ministério da saúde/anvisa,
conforme nr32 atendendo portaria federal 485 de 11/11/2005.
Obs: a empresa vencedora deverá proporcionar treinamento e
acompanhamento deste produto. Com 05 anos de validade.

Marca

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

Protectiv Plus

15.115
UNIDADE

R$ 3,0100

R$ 45.496,1500

1.580
PACOTE

R$ 53,3500

R$ 84.293,0000

1.197.250
UNIDADE

R$ 0,1400

R$ 167.615,0000

LENÇOL DESCARTÁVEL PARA MACA, confeccionado em tecido
não tecido (TNT), 100% em polipropileno, com elástico em toda a
margem para melhor fixação e ajuste. MEDIDAS 2,20M X 1,10CM. Betel
Embalagem c/ 10 unidades. Registro na ANVISA/MS.
MÁSCARA CIRÚRGICA MÁSCARA CIRÚRGICA, DESCARTÁVEL,
fabricada em não tecido de uso médico-odonto-hospitalar, sem
fibra de vidro e livre de odores, cor branca, hipoalergênica, atóxica, formato retangular, 03 camadas (uma delas sendo elemento
filtrante), com e Eficiência de filtragem bacteriana (BFE) acima de
95% (apresentar laudo de comprovação da eficiência de filtragens
por laboratórios acreditado), com clipe nasal embutido, com elásAphamed
tico para ajuste. Confeccionadas em conformidade com a ABNT
NBR 15052/2004 e 8426/1990 e suas referências normativas. A
CAIXA DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES DA COMPOSIÇÃO DO
PRODUTO, LOTE, VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E DADOS DO
FABRICANTE. Documentação técnica complementar: Registro na
ANVISA e Ficha técnica.

TOTAL DO VENCEDOR

R$ 297.404,1500

2. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A validade da Ata de Registro de Preços será da data da sua publicação até 19/10/2022 (20/10/2021 até 19/10/2022).
3. DAS BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS
3.1. A fornecedora declara ter ciência do dever de conduzir os seus negócios de maneira legal, ética e transparente, conforme os requisitos das Normas Anticorrupção, incluindo, mas não se limitando, à Lei Federal n° 12.846/13 e Decreto Federal n° 8.420/15, e de estender
a todos os seus dirigentes, empregados, contratados, colaboradores e terceiros que a representem a obrigação de cumprir as diretrizes
estabelecidas na legislação indicada.
3.2. A fornecedora declara que nenhum valor pago a ela com base na presente Ata de Registro de Preços será utilizado na prática de atos
que infrinjam ou possam infringir as Normas Anticorrupção.
3.3. A fornecedora fica obrigada a informar ao CISAMVI, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da sua ciência, qualquer ato
praticado por si, seus acionistas/sócios, administradores, diretores, empregados, contratados, representantes e/ou terceiros que, sendo
relacionado com o CISAMVI ou com esta Ata de Registro de Preços), infrinja ou represente uma potencial infração às Normas Anticorrupção.
3.4. O CISAMVI poderá, a qualquer tempo, solicitar à fornecedora documentos com a finalidade de verificar o cumprimento das Normas
Anticorrupção.
4. DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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4.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao CISAMVI promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
4.2. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser protocolados/encaminhados para o e-mail apoio2@cisamvi.sc.gov.br e
licitacao2@cisamvi.sc.gov.br, devendo no campo assunto do e-mail ser informado: Pedido de Reequilíbrio, item e número ata de registro
de preços.
4.2.1 Para admissibilidade do pedido, o e-mail enviado deverá vir como anexo toda documentação comprobatória do pleito, contrato social
vigente da empresa, documento oficial com foto do preposto, bem como o pedido deve conter assinatura digital de documentos, desde que
inequívoca a autenticidade e integridade ao documento eletrônico e que a assinatura digital seja gerada por processo de criptografia de
chaves públicas, conforme MP n° 2.200-2/2001.
4.2.1.1 O Pedido de Reequilíbrio/cancelamento que não contiver assinatura digital, deverá ter firma reconhecida em cartório.
4.2.2 Todas as Autorizações de Fornecimento emitidas até o protocolo do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, ou cancelamento,
devem ser atendidas considerado o valor até então registrado, ficando o item suspenso para novos pedidos desde a data do protocolo do
pedido até a análise final do requerimento;
4.2.3 Será dado ciência ao remetente do e-mail enviado seu recebimento;
4.2.4 A decisão da análise do pedido se dará através de ofício encaminhado ao remetente da solicitação.
4.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o CISAMVI poderá:
4.3.1 Consultar os demais licitantes que tenham apresentado lance para o lote em questão, questionando-lhe sobre a possibilidade de
assunção do registro, nas condições originalmente pactuadas pelo licitante vencedor ou, ainda, nas condições de sua melhor proposta no
certame ou nas condições atuais de mercado.
4.3.1.1 Obtendo-se possibilidade de inclusão do lote na Ata de Registro de Preços com outro licitante, por valor inferior ao da proposta de
realinhamento, convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
4.3.1.2 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes de esgotado o prazo para fornecimento da Autorização
de Fornecimento.
4.3.2 Cancelar o item cujo valor foi comprovado como inexequível, a fim de inseri-lo em novo processo licitatório.
4.3.3 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando este
as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.4. Independentemente de solicitação, o Consórcio poderá convocar o fornecedor, após a aprovação da Ata, para negociar a redução dos
preços visando manter o mesmo objeto cotado, na qualidade e especificações indicados na proposta, em virtude de redução dos preços de
mercado.
4.5. A critério do CISAMVI, o item poderá ter seu registro cancelado por ser considerado economicamente desequilibrado, em função de
significativa variação de mercado.
4.6. Caso a beneficiária do registro venha a se locupletar com a redução efetiva dos preços de mercado, não a repassando à Administração,
ficará obrigada à restituição do que houver recebido indevidamente.
4.7. Será possível a subrrogação de direitos e obrigações do fornecedor, nos casos de fusão, cisão ou incorporação, conforme artigo 78,
inciso VI da Lei n° 8.666/93.
5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1. É de responsabilidade do fornecedor registrado:
5.1.1 Cumprir todas as obrigações constantes do Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
5.1.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca, ao fabricante, ao modelo, à procedência, e ao prazo
de validade, constando na embalagem do produto a observação "PROIBIDO A VENDA NO COMÉRCIO”;
5.1.3 Substituir, às suas expensas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação expedida pelo CISAMVI e/ou
município consorciado, o(s) produto(s) que apresentarem defeitos de fabricação ou discordância em relação às especificações previstas no
Termo de Referência;
5.1.4 Reparar, corrigir e remover às suas expensas, no todo ou em parte, dos objetos licitados, em que se verifique danos em decorrência
do transporte, ou técnico, bem como, providências à substituição dos mesmos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;
5.1.5 Comunicar por escrito, ao CISAMVI a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o cumprimento das
obrigações assumidas, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários;
5.1.6 Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor;
5.1.7 Manter durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
5.1.8 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção, fornecimento e entrega do produto, inclusive as despesas de
embarque e transporte, embalagens, frete e seguro, e eventuais perdas e danos;
5.1.9 Acessar o Sistema Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas do CISAMVI a fim de efetuar o recebimento das Autorizações
de Fornecimento;
5.1.10 Incluir a Nota Fiscal em formato .pdf, ou quando for o caso, informar sua DANFE, no Sistema Informatizado de Gestão de Compras
Compartilhadas do CISAMVI;
5.1.11 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da contratação objeto desta licitação ou a ela relacionada;
5.1.12 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CISAMVI e aos municípios consorciados em razão de ação ou
omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações editalícias ou legais a que estiver sujeito;
5.1.13 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por
culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de
ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do Edital e seus anexos.
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6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1. Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com o CISAMVI ficam sujeitos à aplicação das sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93, com observância do devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório
e a ampla defesa, quais sejam:
6.1.1 Advertência por escrito;
6.1.2 Multa;
6.1.2.1 Aos fornecedores que não cumprirem com o prazo estabelecido para a entrega será aplicada automaticamente multa, nos seguintes
termos:
6.1.2.2 Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto ficam os fornecedores sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia,
calculada desde o 1° (primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor total do item, na respectiva Autorização de Fornecimento (AF);
6.1.2.3 Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto ficam os fornecedores sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia,
calculada desde o 1° (primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor total do item, na respectiva Autorização de Fornecimento (AF);
6.1.2.3.1 Caso fornecedor solicite prorrogação de prazo de entrega, sendo este não cumprido, o marco original de atraso retroage ao vencimento original da AF, desconsiderando o pedido não cumprido.
6.1.2.4 Caso o fornecedor tenha requerido dilação do prazo da entrega, dentro dos primeiros 20 (vinte) dias da solicitação da AF, conforme
item 21.4, não será aplicada multa até sua efetiva entrega, desde que observado o prazo estipulado no pedido de prorrogação;
6.1.2.5 Não havendo entrega dentro do prazo de dilação solicitado pelo fornecedor, a multa retroagirá a data original do vencimento da AF,
desconsiderando o pedido de prorrogação apresentado anteriormente;
6.1.2.6 Finda a contagem da multa no momento da entrega ou no fim do período de 30 (trinta) dias;
6.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CISAMVI, bem como com qualquer um dos
municípios consorciados, por prazo não superior a 05 (cinco) anos.
6.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação, podendo o CISAMVI incluir as informações no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas
e Suspensas - CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP.
6.2. São consideradas ainda situações de aplicação das sanções previstas no subitem 7.1:
6.2.1 Prestar declaração falsa de que cumpre com os requisitos de habilitação e/ou de conformidade da proposta apresentada com as exigências deste Edital;
6.2.2 Recusa do licitante vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato Administrativo dentro do prazo estabelecido pelo
CISAMVI;
6.2.3 Não atendimento às especificações técnicas previstas no Termo de Referência ou na Autorização de Fornecimento;
6.2.4 Entrega de objeto/mercadoria falsificado, furtado, deteriorado, danificado ou inadequado para o uso ou em desconformidade com a
referência técnica da ANVISA, como se verdadeiro ou perfeito fosse.
6.3. A multa moratória é inacumulável com as multas sancionatórias se decorrentes do mesmo fato gerador, entretanto, tendo origem em
fatos diversos, poderão ser cumuladas.
6.4. A aplicação de quaisquer penalidades decorrerá de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, sendo realizadas as intimações através de mensagem eletrônica com confirmação de leitura, enviada ao endereço eletrônico informado pelo licitante no
documento Dados Cadastrais do Fornecedor, ou por correspondência com Aviso de Recebimento, enviado ao endereço da sede da pessoa
jurídica.
6.5. Das decisões que cominarem penalidades, caberá recurso à Diretora Executiva do CISAMVI, no prazo de 10 (dez) dias.
6.6. Ficará suspensa a exigibilidade de penalidades pecuniárias com valor inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), facultando-se ao CISAMVI
exigi-las no caso de, cumulando-as com novas penalidades, o valor total superar a este limite.
6.7. As multas eventualmente aplicadas deverão ser depositadas a favor do CISAMVI no máximo em até 10 (dez) dias do trânsito em julgado
da decisão administrativa que a houver aplicado.
6.8. O CISAMVI, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se no direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pelo fornecedor, independentemente de qualquer Interpelação judicial ou extrajudicial.
7. DAS CONDIÇÕES GERAIS
7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega, acondicionamento e transporte do objeto, recebimento provisório e definitivo, as obrigações do CISAMVI e do(s) fornecedor(es) registrado(s) e demais condições do ajuste encontram-se definidos no
Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021 e no Termo de Referência correspondente.
7.2. O CISAMVI não se obriga a adquirir dos fornecedores vencedores os itens relacionados neste instrumento, nem as quantidades indicadas, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou demais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o
beneficiário do Registro terá preferência, nos termos do artigo 15, § 4°, da Lei n° 8.666/93.
7.3. A quantidade registrada serve apenas como orientação para composição de preço não constituindo, sob nenhuma hipótese, garantia
de faturamento.
7.4. Todas as obrigações estabelecidas no Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021 em relação aos fornecedores vencedores ficam
ratificadas neste instrumento, independentemente de sua transcrição, valendo para todos os fins.
7.5. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes das Leis n°s 8.666/93 e 10.520/02, e dos Decretos n°s n° 7.892/13 e
10.024/19.
8. DO FORO
8.1. É competente o foro da Comarca de Blumenau/SC para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas do presente Contrato Administrativo.
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em formato de assinatura digital de documentos, válida para todos os fins de direito.
Blumenau - SC, 15 de outubro de 2021.
Cleones Hostins
DIRETOR EXECUTIVO – CISAMVI
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Vitor Alexandre Tormena Duarte
BMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP

ARP 218_2021 - COMERCIAL KS

Publicação Nº 3359034

A T A D E R E G I S T R O D E P R E Ç O S - N ° XX / 2 0 2 1
PORFORNECEDOR
PREGÃOELETRÔNICO14/2021
(Vigência de 20/10/2021 até 19/10/2022)
Ao décimo quinto dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO
ITAJAÍ – CISAMVI, com sede na Rua Alberto Stein, n° 466, bairro Velha, em Blumenau/SC, inscrito no CNPJ sob n° 03.269.695/0001-08,
neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. Cleones Hostins, inscrito no CPF sob o n° 007.944.929-83, e considerando a homologação da licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, para Registro de Preços, RESOLVE, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico N° 14/2021, registrar o(s) preço(s) correspondentes ao(s) item(s) vencido(s) por COMERCIAL KS EIRELI, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob n° 33.668.279/0001-35, situada à Rodovia SC 281, nº 2705, km 8, Galpão 1 – Bairro Colônia Santana – São
José/SC Cep 88.123-001, neste ato representada pelo Sr(a). marina Inácio, inscrito (a) no CPF sob o n° 072.742.769-56, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento parcelado do objeto a seguir, sujeitando-se as partes às determinações das Leis n°s 8.666/93
e 10.520/02, dos Decretos Federais n°s 7.892/13 e 10.024/19, e do Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021, em conformidade
com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
0.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico N° 14/2021.
0.2. Os produtos deverão ser entregues nos endereços indicados pelas 16 (dezesseis) Secretarias de Saúde das cidades catarinenses da
região do Médio Vale do Itajaí, consorciadas junto ao CISAMVI, conforme endereços discriminados no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico
N° 14/2021.
0.3. As solicitações de fornecimento serão realizadas diretamente pelas Secretarias Municipais de Saúde, por intermédio de sistema informatizado disponibilizado pelo CISAMVI, conforme a necessidade de cada município, e a entrega deverá obedecer ao prazo estabelecido (20
dias corridos), sob pena de multa pelo atraso registrado.
1. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
1.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições ofertadas pelos fornecedores vencedores da
menor proposta são os que seguem:
COMERCIAL KS EIRELI- CNPJ 33.668.279/0001-35
Item

Produto

Marca

2

ÁLCOOL GEL 70% ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS. ÁLCOOL GEL 70%
ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS. Especificação: apresentação em gel
consistente; composição: álcool etílico ou isopropílico no percentual de
70% (v/v), com hidratantes/emolientes, sem ação residual. Deve ter
Qualygel
ação bactericida, não apresentar fragrância e não deixar cheiro na pele.
Embalagem: FRACOS DE 5 LITROS. Apresentar registro de notificação
simplificada na anivisa e fispq (ficha de informações de segurança de
produtos químicos).

TOTAL DO VENCEDOR

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

2.780
FRASCOS

R$ 44,9000

R$ 124.822,0000

R$ 124.822,0000

2. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A validade da Ata de Registro de Preços será da data da sua publicação até 19/10/2022 (20/10/2021 até 19/10/2022).
3. DAS BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS
3.1. A fornecedora declara ter ciência do dever de conduzir os seus negócios de maneira legal, ética e transparente, conforme os requisitos das Normas Anticorrupção, incluindo, mas não se limitando, à Lei Federal n° 12.846/13 e Decreto Federal n° 8.420/15, e de estender
a todos os seus dirigentes, empregados, contratados, colaboradores e terceiros que a representem a obrigação de cumprir as diretrizes
estabelecidas na legislação indicada.
3.2. A fornecedora declara que nenhum valor pago a ela com base na presente Ata de Registro de Preços será utilizado na prática de atos
que infrinjam ou possam infringir as Normas Anticorrupção.
3.3. A fornecedora fica obrigada a informar ao CISAMVI, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da sua ciência, qualquer ato
praticado por si, seus acionistas/sócios, administradores, diretores, empregados, contratados, representantes e/ou terceiros que, sendo
relacionado com o CISAMVI ou com esta Ata de Registro de Preços), infrinja ou represente uma potencial infração às Normas Anticorrupção.
3.4. O CISAMVI poderá, a qualquer tempo, solicitar à fornecedora documentos com a finalidade de verificar o cumprimento das Normas
Anticorrupção.
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4. DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao CISAMVI promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
4.2. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser protocolados/encaminhados para o e-mail apoio2@cisamvi.sc.gov.br e
licitacao2@cisamvi.sc.gov.br, devendo no campo assunto do e-mail ser informado: Pedido de Reequilíbrio, item e número ata de registro
de preços.
4.2.1 Para admissibilidade do pedido, o e-mail enviado deverá vir como anexo toda documentação comprobatória do pleito, contrato social
vigente da empresa, documento oficial com foto do preposto, bem como o pedido deve conter assinatura digital de documentos, desde que
inequívoca a autenticidade e integridade ao documento eletrônico e que a assinatura digital seja gerada por processo de criptografia de
chaves públicas, conforme MP n° 2.200-2/2001.
4.2.1.1 O Pedido de Reequilíbrio/cancelamento que não contiver assinatura digital, deverá ter firma reconhecida em cartório.
4.2.2 Todas as Autorizações de Fornecimento emitidas até o protocolo do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, ou cancelamento,
devem ser atendidas considerado o valor até então registrado, ficando o item suspenso para novos pedidos desde a data do protocolo do
pedido até a análise final do requerimento;
4.2.3 Será dado ciência ao remetente do e-mail enviado seu recebimento;
4.2.4 A decisão da análise do pedido se dará através de ofício encaminhado ao remetente da solicitação.
4.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o CISAMVI poderá:
4.3.1 Consultar os demais licitantes que tenham apresentado lance para o lote em questão, questionando-lhe sobre a possibilidade de
assunção do registro, nas condições originalmente pactuadas pelo licitante vencedor ou, ainda, nas condições de sua melhor proposta no
certame ou nas condições atuais de mercado.
4.3.1.1 Obtendo-se possibilidade de inclusão do lote na Ata de Registro de Preços com outro licitante, por valor inferior ao da proposta de
realinhamento, convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
4.3.1.2 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes de esgotado o prazo para fornecimento da Autorização
de Fornecimento.
4.3.2 Cancelar o item cujo valor foi comprovado como inexequível, a fim de inseri-lo em novo processo licitatório.
4.3.3 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando este
as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.4. Independentemente de solicitação, o Consórcio poderá convocar o fornecedor, após a aprovação da Ata, para negociar a redução dos
preços visando manter o mesmo objeto cotado, na qualidade e especificações indicados na proposta, em virtude de redução dos preços de
mercado.
4.5. A critério do CISAMVI, o item poderá ter seu registro cancelado por ser considerado economicamente desequilibrado, em função de
significativa variação de mercado.
4.6. Caso a beneficiária do registro venha a se locupletar com a redução efetiva dos preços de mercado, não a repassando à Administração,
ficará obrigada à restituição do que houver recebido indevidamente.
4.7. Será possível a subrrogação de direitos e obrigações do fornecedor, nos casos de fusão, cisão ou incorporação, conforme artigo 78,
inciso VI da Lei n° 8.666/93.
5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1. É de responsabilidade do fornecedor registrado:
5.1.1 Cumprir todas as obrigações constantes do Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
5.1.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca, ao fabricante, ao modelo, à procedência, e ao prazo
de validade, constando na embalagem do produto a observação "PROIBIDO A VENDA NO COMÉRCIO”;
5.1.3 Substituir, às suas expensas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação expedida pelo CISAMVI e/ou
município consorciado, o(s) produto(s) que apresentarem defeitos de fabricação ou discordância em relação às especificações previstas no
Termo de Referência;
5.1.4 Reparar, corrigir e remover às suas expensas, no todo ou em parte, dos objetos licitados, em que se verifique danos em decorrência
do transporte, ou técnico, bem como, providências à substituição dos mesmos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;
5.1.5 Comunicar por escrito, ao CISAMVI a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o cumprimento das
obrigações assumidas, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários;
5.1.6 Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor;
5.1.7 Manter durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
5.1.8 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção, fornecimento e entrega do produto, inclusive as despesas de
embarque e transporte, embalagens, frete e seguro, e eventuais perdas e danos;
5.1.9 Acessar o Sistema Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas do CISAMVI a fim de efetuar o recebimento das Autorizações
de Fornecimento;
5.1.10 Incluir a Nota Fiscal em formato .pdf, ou quando for o caso, informar sua DANFE, no Sistema Informatizado de Gestão de Compras
Compartilhadas do CISAMVI;
5.1.11 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da contratação objeto desta licitação ou a ela relacionada;
5.1.12 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CISAMVI e aos municípios consorciados em razão de ação ou
omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações editalícias ou legais a que estiver sujeito;
5.1.13 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por
culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de
ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do Edital e seus anexos.
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6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1. Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com o CISAMVI ficam sujeitos à aplicação das sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93, com observância do devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório
e a ampla defesa, quais sejam:
6.1.1 Advertência por escrito;
6.1.2 Multa;
6.1.2.1 Aos fornecedores que não cumprirem com o prazo estabelecido para a entrega será aplicada automaticamente multa, nos seguintes
termos:
6.1.2.2 Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto ficam os fornecedores sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia,
calculada desde o 1° (primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor total do item, na respectiva Autorização de Fornecimento (AF);
6.1.2.3 Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto ficam os fornecedores sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia,
calculada desde o 1° (primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor total do item, na respectiva Autorização de Fornecimento (AF);
6.1.2.3.1 Caso fornecedor solicite prorrogação de prazo de entrega, sendo este não cumprido, o marco original de atraso retroage ao vencimento original da AF, desconsiderando o pedido não cumprido.
6.1.2.4 Caso o fornecedor tenha requerido dilação do prazo da entrega, dentro dos primeiros 20 (vinte) dias da solicitação da AF, conforme
item 21.4, não será aplicada multa até sua efetiva entrega, desde que observado o prazo estipulado no pedido de prorrogação;
6.1.2.5 Não havendo entrega dentro do prazo de dilação solicitado pelo fornecedor, a multa retroagirá a data original do vencimento da AF,
desconsiderando o pedido de prorrogação apresentado anteriormente;
6.1.2.6 Finda a contagem da multa no momento da entrega ou no fim do período de 30 (trinta) dias;
6.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CISAMVI, bem como com qualquer um dos
municípios consorciados, por prazo não superior a 05 (cinco) anos.
6.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação, podendo o CISAMVI incluir as informações no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas
e Suspensas - CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP.
6.2. São consideradas ainda situações de aplicação das sanções previstas no subitem 23.1:
6.2.1 Prestar declaração falsa de que cumpre com os requisitos de habilitação e/ou de conformidade da proposta apresentada com as exigências deste Edital;
6.2.2 Recusa do licitante vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato Administrativo dentro do prazo estabelecido pelo
CISAMVI;
6.2.3 Não atendimento às especificações técnicas previstas no Termo de Referência ou na Autorização de Fornecimento;
6.2.4 Entrega de objeto/mercadoria falsificado, furtado, deteriorado, danificado ou inadequado para o uso ou em desconformidade com a
referência técnica da ANVISA, como se verdadeiro ou perfeito fosse.
6.3. A multa moratória é inacumulável com as multas sancionatórias se decorrentes do mesmo fato gerador, entretanto, tendo origem em
fatos diversos, poderão ser cumuladas.
6.4. A aplicação de quaisquer penalidades decorrerá de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, sendo realizadas as intimações através de mensagem eletrônica com confirmação de leitura, enviada ao endereço eletrônico informado pelo licitante no
documento Dados Cadastrais do Fornecedor, ou por correspondência com Aviso de Recebimento, enviado ao endereço da sede da pessoa
jurídica.
6.5. Das decisões que cominarem penalidades, caberá recurso à Diretora Executiva do CISAMVI, no prazo de 10 (dez) dias.
6.6. Ficará suspensa a exigibilidade de penalidades pecuniárias com valor inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), facultando-se ao CISAMVI
exigi-las no caso de, cumulando-as com novas penalidades, o valor total superar a este limite.
6.7. As multas eventualmente aplicadas deverão ser depositadas a favor do CISAMVI no máximo em até 10 (dez) dias do trânsito em julgado
da decisão administrativa que a houver aplicado.
6.8. O CISAMVI, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se no direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pelo fornecedor, independentemente de qualquer Interpelação judicial ou extrajudicial.
7. DAS CONDIÇÕES GERAIS
7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega, acondicionamento e transporte do objeto, recebimento provisório e definitivo, as obrigações do CISAMVI e do(s) fornecedor(es) registrado(s) e demais condições do ajuste encontram-se definidos no
Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021 e no Termo de Referência correspondente.
7.2. O CISAMVI não se obriga a adquirir dos fornecedores vencedores os itens relacionados neste instrumento, nem as quantidades indicadas, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou demais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o
beneficiário do Registro terá preferência, nos termos do artigo 15, § 4°, da Lei n° 8.666/93.
7.3. A quantidade registrada serve apenas como orientação para composição de preço não constituindo, sob nenhuma hipótese, garantia
de faturamento.
7.4. Todas as obrigações estabelecidas no Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021 em relação aos fornecedores vencedores ficam
ratificadas neste instrumento, independentemente de sua transcrição, valendo para todos os fins.
7.5. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes das Leis n°s 8.666/93 e 10.520/02, e dos Decretos n°s n° 7.892/13 e
10.024/19.
8. DO FORO
8.1. É competente o foro da Comarca de Blumenau/SC para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas do presente Contrato Administrativo.
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em formato de assinatura digital de documentos, válida para todos os fins de direito.
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Blumenau - SC, 15 de outubro de 2021.
Cleones Hostins
DIRETOR EXECUTIVO – CISAMVI
Marina Inácio
COMERCIAL KS EIRELI

ARP 219_2021 - GOLDENPLUS COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA

Publicação Nº 3359035

ATADEREGISTRODEPREÇOS-N°219/2021
PORFORNECEDOR
PREGÃOELETRÔNICO14/2021
(Vigência de 20/10/2021 até 19/10/2022)
Ao décimo quinto dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO
ITAJAÍ – CISAMVI, com sede na Rua Alberto Stein, n° 466, bairro Velha, em Blumenau/SC, inscrito no CNPJ sob n° 03.269.695/0001-08,
neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. Cleones Hostins, inscrito no CPF sob o n° 007.944.929-83, e considerando a homologação da licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, para Registro de Preços, RESOLVE, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico N°
14/2021, registrar o(s) preço(s) correspondentes ao(s) item(s) vencido(s) por GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 17.472.278/0001-64, situada à Rua Gotardo Mazzarolo, nº
16, Centro, CEP 85506-220, Barão de Cotegipe/RS, neste ato representada pelo Sr. Marcelo Marostica, inscrito no CPF sob o n° 820.347.29072, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento parcelado do objeto a seguir, sujeitando-se as partes às determinações das
Leis n°s 8.666/93 e 10.520/02, dos Decretos Federais n°s 7.892/13 e 10.024/19, e do Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021,
em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
0.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico N° 14/2021.
0.2. Os produtos deverão ser entregues nos endereços indicados pelas 16 (dezesseis) Secretarias de Saúde das cidades catarinenses da
região do Médio Vale do Itajaí, consorciadas junto ao CISAMVI, conforme endereços discriminados no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico
N° 14/2021.
0.3. As solicitações de fornecimento serão realizadas diretamente pelas Secretarias Municipais de Saúde, por intermédio de sistema informatizado disponibilizado pelo CISAMVI, conforme a necessidade de cada município, e a entrega deverá obedecer ao prazo estabelecido (20
dias corridos), sob pena de multa pelo atraso registrado.
1. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
1.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições ofertadas pelos fornecedores vencedores da
menor proposta são os que seguem:
GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ 17.472.278/0001-64
Item

Produto

Marca

54

SONDA URETRAL Nº 10, em pvc, transparente, flexível, siliconada, atóxica, estéril,
Solidor
apirogênica. Embalada individualmente.
Registro na ANVISA/MS.

TOTAL DO VENCEDOR

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

27.460
UNIDADE

R$ 0,4650

R$ 12.768,90

R$ 12.768,9000

2. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A validade da Ata de Registro de Preços será da data da sua publicação até 19/10/2022 (20/10/2021 até 19/10/2022).
3. DAS BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS
3.1. A fornecedora declara ter ciência do dever de conduzir os seus negócios de maneira legal, ética e transparente, conforme os requisitos das Normas Anticorrupção, incluindo, mas não se limitando, à Lei Federal n° 12.846/13 e Decreto Federal n° 8.420/15, e de estender
a todos os seus dirigentes, empregados, contratados, colaboradores e terceiros que a representem a obrigação de cumprir as diretrizes
estabelecidas na legislação indicada.
3.2. A fornecedora declara que nenhum valor pago a ela com base na presente Ata de Registro de Preços será utilizado na prática de atos
que infrinjam ou possam infringir as Normas Anticorrupção.
3.3. A fornecedora fica obrigada a informar ao CISAMVI, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da sua ciência, qualquer ato
praticado por si, seus acionistas/sócios, administradores, diretores, empregados, contratados, representantes e/ou terceiros que, sendo
relacionado com o CISAMVI ou com esta Ata de Registro de Preços), infrinja ou represente uma potencial infração às Normas Anticorrupção.
3.4. O CISAMVI poderá, a qualquer tempo, solicitar à fornecedora documentos com a finalidade de verificar o cumprimento das Normas
Anticorrupção.
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4. DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao CISAMVI promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
4.2. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser protocolados/encaminhados para o e-mail apoio2@cisamvi.sc.gov.br e
licitacao2@cisamvi.sc.gov.br, devendo no campo assunto do e-mail ser informado: Pedido de Reequilíbrio, item e número ata de registro
de preços.
4.2.1 Para admissibilidade do pedido, o e-mail enviado deverá vir como anexo toda documentação comprobatória do pleito, contrato social
vigente da empresa, documento oficial com foto do preposto, bem como o pedido deve conter assinatura digital de documentos, desde que
inequívoca a autenticidade e integridade ao documento eletrônico e que a assinatura digital seja gerada por processo de criptografia de
chaves públicas, conforme MP n° 2.200-2/2001.
4.2.1.1 O Pedido de Reequilíbrio/cancelamento que não contiver assinatura digital, deverá ter firma reconhecida em cartório.
4.2.2 Todas as Autorizações de Fornecimento emitidas até o protocolo do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, ou cancelamento,
devem ser atendidas considerado o valor até então registrado, ficando o item suspenso para novos pedidos desde a data do protocolo do
pedido até a análise final do requerimento;
4.2.3 Será dado ciência ao remetente do e-mail enviado seu recebimento;
4.2.4 A decisão da análise do pedido se dará através de ofício encaminhado ao remetente da solicitação.
4.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o CISAMVI poderá:
4.3.1 Consultar os demais licitantes que tenham apresentado lance para o lote em questão, questionando-lhe sobre a possibilidade de
assunção do registro, nas condições originalmente pactuadas pelo licitante vencedor ou, ainda, nas condições de sua melhor proposta no
certame ou nas condições atuais de mercado.
4.3.1.1 Obtendo-se possibilidade de inclusão do lote na Ata de Registro de Preços com outro licitante, por valor inferior ao da proposta de
realinhamento, convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
4.3.1.2 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes de esgotado o prazo para fornecimento da Autorização
de Fornecimento.
4.3.2 Cancelar o item cujo valor foi comprovado como inexequível, a fim de inseri-lo em novo processo licitatório.
4.3.3 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando este
as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.4. Independentemente de solicitação, o Consórcio poderá convocar o fornecedor, após a aprovação da Ata, para negociar a redução dos
preços visando manter o mesmo objeto cotado, na qualidade e especificações indicados na proposta, em virtude de redução dos preços de
mercado.
4.5. A critério do CISAMVI, o item poderá ter seu registro cancelado por ser considerado economicamente desequilibrado, em função de
significativa variação de mercado.
4.6. Caso a beneficiária do registro venha a se locupletar com a redução efetiva dos preços de mercado, não a repassando à Administração,
ficará obrigada à restituição do que houver recebido indevidamente.
4.7. Será possível a subrrogação de direitos e obrigações do fornecedor, nos casos de fusão, cisão ou incorporação, conforme artigo 78,
inciso VI da Lei n° 8.666/93.
5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1. É de responsabilidade do fornecedor registrado:
5.1.1 Cumprir todas as obrigações constantes do Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
5.1.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca, ao fabricante, ao modelo, à procedência, e ao prazo
de validade, constando na embalagem do produto a observação "PROIBIDO A VENDA NO COMÉRCIO”;
5.1.3 Substituir, às suas expensas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação expedida pelo CISAMVI e/ou
município consorciado, o(s) produto(s) que apresentarem defeitos de fabricação ou discordância em relação às especificações previstas no
Termo de Referência;
5.1.4 Reparar, corrigir e remover às suas expensas, no todo ou em parte, dos objetos licitados, em que se verifique danos em decorrência
do transporte, ou técnico, bem como, providências à substituição dos mesmos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;
5.1.5 Comunicar por escrito, ao CISAMVI a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o cumprimento das
obrigações assumidas, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários;
5.1.6 Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor;
5.1.7 Manter durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
5.1.8 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção, fornecimento e entrega do produto, inclusive as despesas de
embarque e transporte, embalagens, frete e seguro, e eventuais perdas e danos;
5.1.9 Acessar o Sistema Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas do CISAMVI a fim de efetuar o recebimento das Autorizações
de Fornecimento;
5.1.10 Incluir a Nota Fiscal em formato .pdf, ou quando for o caso, informar sua DANFE, no Sistema Informatizado de Gestão de Compras
Compartilhadas do CISAMVI;
5.1.11 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da contratação objeto desta licitação ou a ela relacionada;
5.1.12 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CISAMVI e aos municípios consorciados em razão de ação ou
omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações editalícias ou legais a que estiver sujeito;
5.1.13 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por
culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de
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ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do Edital e seus anexos.
6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1. Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com o CISAMVI ficam sujeitos à aplicação das sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93, com observância do devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório
e a ampla defesa, quais sejam:
6.1.1 Advertência por escrito;
6.1.2 Multa;
6.1.2.1 Aos fornecedores que não cumprirem com o prazo estabelecido para a entrega será aplicada automaticamente multa, nos seguintes
termos:
6.1.2.2 Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto ficam os fornecedores sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia,
calculada desde o 1° (primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor total do item, na respectiva Autorização de Fornecimento (AF);
6.1.2.3 Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto ficam os fornecedores sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia,
calculada desde o 1° (primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor total do item, na respectiva Autorização de Fornecimento (AF);
6.1.2.3.1 Caso fornecedor solicite prorrogação de prazo de entrega, sendo este não cumprido, o marco original de atraso retroage ao vencimento original da AF, desconsiderando o pedido não cumprido.
6.1.2.4 Caso o fornecedor tenha requerido dilação do prazo da entrega, dentro dos primeiros 20 (vinte) dias da solicitação da AF, conforme
item 21.4, não será aplicada multa até sua efetiva entrega, desde que observado o prazo estipulado no pedido de prorrogação;
6.1.2.5 Não havendo entrega dentro do prazo de dilação solicitado pelo fornecedor, a multa retroagirá a data original do vencimento da AF,
desconsiderando o pedido de prorrogação apresentado anteriormente;
6.1.2.6 Finda a contagem da multa no momento da entrega ou no fim do período de 30 (trinta) dias;
6.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CISAMVI, bem como com qualquer um dos
municípios consorciados, por prazo não superior a 05 (cinco) anos.
6.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação, podendo o CISAMVI incluir as informações no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas
e Suspensas - CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP.
6.2. São consideradas ainda situações de aplicação das sanções previstas no subitem 7.1:
6.2.1 Prestar declaração falsa de que cumpre com os requisitos de habilitação e/ou de conformidade da proposta apresentada com as exigências deste Edital;
6.2.2 Recusa do licitante vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato Administrativo dentro do prazo estabelecido pelo
CISAMVI;
6.2.3 Não atendimento às especificações técnicas previstas no Termo de Referência ou na Autorização de Fornecimento;
6.2.4 Entrega de objeto/mercadoria falsificado, furtado, deteriorado, danificado ou inadequado para o uso ou em desconformidade com a
referência técnica da ANVISA, como se verdadeiro ou perfeito fosse.
6.3. A multa moratória é inacumulável com as multas sancionatórias se decorrentes do mesmo fato gerador, entretanto, tendo origem em
fatos diversos, poderão ser cumuladas.
6.4. A aplicação de quaisquer penalidades decorrerá de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, sendo realizadas as intimações através de mensagem eletrônica com confirmação de leitura, enviada ao endereço eletrônico informado pelo licitante no
documento Dados Cadastrais do Fornecedor, ou por correspondência com Aviso de Recebimento, enviado ao endereço da sede da pessoa
jurídica.
6.5. Das decisões que cominarem penalidades, caberá recurso à Diretora Executiva do CISAMVI, no prazo de 10 (dez) dias.
6.6. Ficará suspensa a exigibilidade de penalidades pecuniárias com valor inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), facultando-se ao CISAMVI
exigi-las no caso de, cumulando-as com novas penalidades, o valor total superar a este limite.
6.7. As multas eventualmente aplicadas deverão ser depositadas a favor do CISAMVI no máximo em até 10 (dez) dias do trânsito em julgado
da decisão administrativa que a houver aplicado.
6.8. O CISAMVI, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se no direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pelo fornecedor, independentemente de qualquer Interpelação judicial ou extrajudicial.
7. DAS CONDIÇÕES GERAIS
7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega, acondicionamento e transporte do objeto, recebimento provisório e definitivo, as obrigações do CISAMVI e do(s) fornecedor(es) registrado(s) e demais condições do ajuste encontram-se definidos no
Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021 e no Termo de Referência correspondente.
7.2. O CISAMVI não se obriga a adquirir dos fornecedores vencedores os itens relacionados neste instrumento, nem as quantidades indicadas, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou demais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o
beneficiário do Registro terá preferência, nos termos do artigo 15, § 4°, da Lei n° 8.666/93.
7.3. A quantidade registrada serve apenas como orientação para composição de preço não constituindo, sob nenhuma hipótese, garantia
de faturamento.
7.4. Todas as obrigações estabelecidas no Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021 em relação aos fornecedores vencedores ficam
ratificadas neste instrumento, independentemente de sua transcrição, valendo para todos os fins.
7.5. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes das Leis n°s 8.666/93 e 10.520/02, e dos Decretos n°s n° 7.892/13 e
10.024/19.
8. DO FORO
8.1. É competente o foro da Comarca de Blumenau/SC para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas do presente Contrato Administrativo.
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em formato de assinatura digital de documentos, válida para todos os fins de direito.
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Blumenau - SC, 15 de outubro de 2021.
Cleones Hostins
DIRETOR EXECUTIVO – CISAMVI
Marcelo Marostica
GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ARP 220_2021 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Publicação Nº 3359038

ATADEREGISTRODEPREÇOS-N°220/2021
PORFORNECEDOR
PREGÃOELETRÔNICO14/2021
(Vigência de 20/10/2021 até 19/10/2022)
Ao décimo quinto dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO
ITAJAÍ – CISAMVI, com sede na Rua Alberto Stein, n° 466, bairro Velha, em Blumenau/SC, inscrito no CNPJ sob n° 03.269.695/0001-08,
neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. Cleones Hostins, inscrito no CPF sob o n° 007.944.929-83, e considerando a homologação da licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, para Registro de Preços, RESOLVE, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico
N° 14/2021, registrar o(s) preço(s) correspondentes ao(s) item(s) vencido(s) por INOVAMED HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob n° 12.889.035/0001-02, situada na Rua Dr. João Caruso 2115, CEP: 99706-250, Erechim/RS, neste ato representado pelo Sr. Sedinei Stievens, inscrito no CPF sob o n° 004.421.050-70, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento parcelado do objeto a seguir, sujeitando-se as partes às determinações das Leis n°s 8.666/93 e 10.520/02, dos Decretos Federais n°s 7.892/13
e 10.024/19, e do Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021, em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
0.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico N° 14/2021.
0.2. Os produtos deverão ser entregues nos endereços indicados pelas 16 (dezesseis) Secretarias de Saúde das cidades catarinenses da
região do Médio Vale do Itajaí, consorciadas junto ao CISAMVI, conforme endereços discriminados no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico
N° 14/2021.
0.3. As solicitações de fornecimento serão realizadas diretamente pelas Secretarias Municipais de Saúde, por intermédio de sistema informatizado disponibilizado pelo CISAMVI, conforme a necessidade de cada município, e a entrega deverá obedecer ao prazo estabelecido (20
dias corridos), sob pena de multa pelo atraso registrado.
1. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
1.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições ofertadas pelos fornecedores vencedores da
menor proposta são os que seguem:
INOVAMED HOSPITALAR LTDA - CNPJ 12.889.035/0001-02
Item

5

58

Produto
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 4
METAL MÉDIA. Marca pré aprovada stylle.
Registro ANVISA.
TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF/BALÃO, N° 3,5, material: pvc transparente,
atóxico, estéril, apirogênico, com conexão
padrão e orifício distal, superfície lisa,
graduada em cm, siliconada com ponta
distal biselada; com 5 anos de validade a
partir da data de fabricação; embalagem
individual estéril com abertura em pétala,
com dados de identificação, tipo de
esterilização e validade, número do lote e
Registro no MS/ANVISA.
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Marca

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

Fradel-Med

34
UNIDADE

R$ 73,7113

R$ 2.506,1842

Comper

110
UNIDADE

R$ 6,0390

R$ 664,2900
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TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF/BALÃO, N° 6,5, material: pvc transparente,
atóxico, estéril, apirogênico, com conexão
padrão e orifício distal, superfície lisa,
graduada em cm, siliconada com ponta
distal biselada; com 5 anos de validade a
partir da data de fabricação; embalagem
individual estéril com abertura em pétala,
com dados de identificação, tipo de
esterilização e validade, número do lote e
Registro no MS/ANVISA.
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R$ 6,0291

R$ 1.085,2380

R$ 4.255,7122

2. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A validade da Ata de Registro de Preços será da data da sua publicação até 19/10/2022 (20/10/2021 até 19/10/2022).
3. DAS BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS
3.1. A fornecedora declara ter ciência do dever de conduzir os seus negócios de maneira legal, ética e transparente, conforme os requisitos das Normas Anticorrupção, incluindo, mas não se limitando, à Lei Federal n° 12.846/13 e Decreto Federal n° 8.420/15, e de estender
a todos os seus dirigentes, empregados, contratados, colaboradores e terceiros que a representem a obrigação de cumprir as diretrizes
estabelecidas na legislação indicada.
3.2. A fornecedora declara que nenhum valor pago a ela com base na presente Ata de Registro de Preços será utilizado na prática de atos
que infrinjam ou possam infringir as Normas Anticorrupção.
3.3. A fornecedora fica obrigada a informar ao CISAMVI, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da sua ciência, qualquer ato
praticado por si, seus acionistas/sócios, administradores, diretores, empregados, contratados, representantes e/ou terceiros que, sendo
relacionado com o CISAMVI ou com esta Ata de Registro de Preços), infrinja ou represente uma potencial infração às Normas Anticorrupção.
3.4. O CISAMVI poderá, a qualquer tempo, solicitar à fornecedora documentos com a finalidade de verificar o cumprimento das Normas
Anticorrupção.
4. DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao CISAMVI promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
4.2. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser protocolados/encaminhados para o e-mail apoio2@cisamvi.sc.gov.br e
licitacao2@cisamvi.sc.gov.br, devendo no campo assunto do e-mail ser informado: Pedido de Reequilíbrio, item e número ata de registro
de preços.
4.2.1 Para admissibilidade do pedido, o e-mail enviado deverá vir como anexo toda documentação comprobatória do pleito, contrato social
vigente da empresa, documento oficial com foto do preposto, bem como o pedido deve conter assinatura digital de documentos, desde que
inequívoca a autenticidade e integridade ao documento eletrônico e que a assinatura digital seja gerada por processo de criptografia de
chaves públicas, conforme MP n° 2.200-2/2001.
4.2.1.1 O Pedido de Reequilíbrio/cancelamento que não contiver assinatura digital, deverá ter firma reconhecida em cartório.
4.2.2 Todas as Autorizações de Fornecimento emitidas até o protocolo do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, ou cancelamento,
devem ser atendidas considerado o valor até então registrado, ficando o item suspenso para novos pedidos desde a data do protocolo do
pedido até a análise final do requerimento;
4.2.3 Será dado ciência ao remetente do e-mail enviado seu recebimento;
4.2.4 A decisão da análise do pedido se dará através de ofício encaminhado ao remetente da solicitação.
4.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o CISAMVI poderá:
4.3.1 Consultar os demais licitantes que tenham apresentado lance para o lote em questão, questionando-lhe sobre a possibilidade de
assunção do registro, nas condições originalmente pactuadas pelo licitante vencedor ou, ainda, nas condições de sua melhor proposta no
certame ou nas condições atuais de mercado.
4.3.1.1 Obtendo-se possibilidade de inclusão do lote na Ata de Registro de Preços com outro licitante, por valor inferior ao da proposta de
realinhamento, convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
4.3.1.2 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes de esgotado o prazo para fornecimento da Autorização
de Fornecimento.
4.3.2 Cancelar o item cujo valor foi comprovado como inexequível, a fim de inseri-lo em novo processo licitatório.
4.3.3 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando este
as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.4. Independentemente de solicitação, o Consórcio poderá convocar o fornecedor, após a aprovação da Ata, para negociar a redução dos
preços visando manter o mesmo objeto cotado, na qualidade e especificações indicados na proposta, em virtude de redução dos preços de
mercado.
4.5. A critério do CISAMVI, o item poderá ter seu registro cancelado por ser considerado economicamente desequilibrado, em função de
significativa variação de mercado.
4.6. Caso a beneficiária do registro venha a se locupletar com a redução efetiva dos preços de mercado, não a repassando à Administração,
ficará obrigada à restituição do que houver recebido indevidamente.
4.7. Será possível a subrrogação de direitos e obrigações do fornecedor, nos casos de fusão, cisão ou incorporação, conforme artigo 78,
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inciso VI da Lei n° 8.666/93.
5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1. É de responsabilidade do fornecedor registrado:
5.1.1 Cumprir todas as obrigações constantes do Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
5.1.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca, ao fabricante, ao modelo, à procedência, e ao prazo
de validade, constando na embalagem do produto a observação "PROIBIDO A VENDA NO COMÉRCIO”;
5.1.3 Substituir, às suas expensas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação expedida pelo CISAMVI e/ou
município consorciado, o(s) produto(s) que apresentarem defeitos de fabricação ou discordância em relação às especificações previstas no
Termo de Referência;
5.1.4 Reparar, corrigir e remover às suas expensas, no todo ou em parte, dos objetos licitados, em que se verifique danos em decorrência
do transporte, ou técnico, bem como, providências à substituição dos mesmos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;
5.1.5 Comunicar por escrito, ao CISAMVI a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o cumprimento das
obrigações assumidas, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários;
5.1.6 Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor;
5.1.7 Manter durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
5.1.8 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção, fornecimento e entrega do produto, inclusive as despesas de
embarque e transporte, embalagens, frete e seguro, e eventuais perdas e danos;
5.1.9 Acessar o Sistema Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas do CISAMVI a fim de efetuar o recebimento das Autorizações
de Fornecimento;
5.1.10 Incluir a Nota Fiscal em formato .pdf, ou quando for o caso, informar sua DANFE, no Sistema Informatizado de Gestão de Compras
Compartilhadas do CISAMVI;
5.1.11 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da contratação objeto desta licitação ou a ela relacionada;
5.1.12 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CISAMVI e aos municípios consorciados em razão de ação ou
omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações editalícias ou legais a que estiver sujeito;
5.1.13 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por
culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de
ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do Edital e seus anexos.
6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1. Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com o CISAMVI ficam sujeitos à aplicação das sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93, com observância do devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório
e a ampla defesa, quais sejam:
6.1.1 Advertência por escrito;
6.1.2 Multa;
6.1.2.1 Aos fornecedores que não cumprirem com o prazo estabelecido para a entrega será aplicada automaticamente multa, nos seguintes
termos:
6.1.2.2 Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto ficam os fornecedores sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia,
calculada desde o 1° (primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor total do item, na respectiva Autorização de Fornecimento (AF);
6.1.2.3 Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto ficam os fornecedores sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia,
calculada desde o 1° (primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor total do item, na respectiva Autorização de Fornecimento (AF);
6.1.2.3.1 Caso fornecedor solicite prorrogação de prazo de entrega, sendo este não cumprido, o marco original de atraso retroage ao vencimento original da AF, desconsiderando o pedido não cumprido.
6.1.2.4 Caso o fornecedor tenha requerido dilação do prazo da entrega, dentro dos primeiros 20 (vinte) dias da solicitação da AF, conforme
item 21.4, não será aplicada multa até sua efetiva entrega, desde que observado o prazo estipulado no pedido de prorrogação;
6.1.2.5 Não havendo entrega dentro do prazo de dilação solicitado pelo fornecedor, a multa retroagirá a data original do vencimento da AF,
desconsiderando o pedido de prorrogação apresentado anteriormente;
6.1.2.6 Finda a contagem da multa no momento da entrega ou no fim do período de 30 (trinta) dias;
6.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CISAMVI, bem como com qualquer um dos
municípios consorciados, por prazo não superior a 05 (cinco) anos.
6.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação, podendo o CISAMVI incluir as informações no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas
e Suspensas - CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP.
6.2. São consideradas ainda situações de aplicação das sanções previstas no subitem 7.1:
6.2.1 Prestar declaração falsa de que cumpre com os requisitos de habilitação e/ou de conformidade da proposta apresentada com as exigências deste Edital;
6.2.2 Recusa do licitante vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato Administrativo dentro do prazo estabelecido pelo
CISAMVI;
6.2.3 Não atendimento às especificações técnicas previstas no Termo de Referência ou na Autorização de Fornecimento;
6.2.4 Entrega de objeto/mercadoria falsificado, furtado, deteriorado, danificado ou inadequado para o uso ou em desconformidade com a
referência técnica da ANVISA, como se verdadeiro ou perfeito fosse.
6.3. A multa moratória é inacumulável com as multas sancionatórias se decorrentes do mesmo fato gerador, entretanto, tendo origem em
fatos diversos, poderão ser cumuladas.
6.4. A aplicação de quaisquer penalidades decorrerá de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, sendo realizadas as intimações através de mensagem eletrônica com confirmação de leitura, enviada ao endereço eletrônico informado pelo licitante no
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documento Dados Cadastrais do Fornecedor, ou por correspondência com Aviso de Recebimento, enviado ao endereço da sede da pessoa
jurídica.
6.5. Das decisões que cominarem penalidades, caberá recurso à Diretora Executiva do CISAMVI, no prazo de 10 (dez) dias.
6.6. Ficará suspensa a exigibilidade de penalidades pecuniárias com valor inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), facultando-se ao CISAMVI
exigi-las no caso de, cumulando-as com novas penalidades, o valor total superar a este limite.
6.7. As multas eventualmente aplicadas deverão ser depositadas a favor do CISAMVI no máximo em até 10 (dez) dias do trânsito em julgado
da decisão administrativa que a houver aplicado.
6.8. O CISAMVI, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se no direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pelo fornecedor, independentemente de qualquer Interpelação judicial ou extrajudicial.
7. DAS CONDIÇÕES GERAIS
7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega, acondicionamento e transporte do objeto, recebimento provisório e definitivo, as obrigações do CISAMVI e do(s) fornecedor(es) registrado(s) e demais condições do ajuste encontram-se definidos no
Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021 e no Termo de Referência correspondente.
7.2. O CISAMVI não se obriga a adquirir dos fornecedores vencedores os itens relacionados neste instrumento, nem as quantidades indicadas, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou demais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o
beneficiário do Registro terá preferência, nos termos do artigo 15, § 4°, da Lei n° 8.666/93.
7.3. A quantidade registrada serve apenas como orientação para composição de preço não constituindo, sob nenhuma hipótese, garantia
de faturamento.
7.4. Todas as obrigações estabelecidas no Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021 em relação aos fornecedores vencedores ficam
ratificadas neste instrumento, independentemente de sua transcrição, valendo para todos os fins.
7.5. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes das Leis n°s 8.666/93 e 10.520/02, e dos Decretos n°s n° 7.892/13 e
10.024/19.
8. DO FORO
8.1. É competente o foro da Comarca de Blumenau/SC para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas do presente Contrato Administrativo.
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em formato de assinatura digital de documentos, válida para todos os fins de direito.
Blumenau - SC, 15 de outubro de 2021.
Cleones Hostins
DIRETOR EXECUTIVO – CISAMVI
Sedinei Stievens
INOVAMED HOSPITALAR LTDA

ARP 221_2021 - JR LACERDA MAT. MÉDICO HOSPITALAR EIRELI

Publicação Nº 3359040

ATADEREGISTRODEPREÇOS-N°221/2021
PORFORNECEDOR
PREGÃOELETRÔNICO14/2021
(Vigência de 20/10/2021 até 19/10/2022)
Ao décimo quinto dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO
ITAJAÍ – CISAMVI, com sede na Rua Alberto Stein, n° 466, bairro Velha, em Blumenau/SC, inscrito no CNPJ sob n° 03.269.695/0001-08,
neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. Cleones Hostins, inscrito no CPF sob o n° 007.944.929-83, e considerando a homologação da licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, para Registro de Preços, RESOLVE, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico
N° 14/2021, registrar o(s) preço(s) correspondentes ao(s) item(s) vencido(s) por JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 03.595.984/0001-99, situada à Avenida Laurício Pedro Rasmussen, 549, Quadra
“S”, Lote 1 – Bairro Vila Santa Izabel - CEP: 74.633-420, Goiânia/GO, neste ato representado pelo Sr. Lourival Cesar Borges Junior, inscrito
no CPF sob o n° 509.588.101-25, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento parcelado do objeto a seguir, sujeitando-se as
partes às determinações das Leis n°s 8.666/93 e 10.520/02, dos Decretos Federais n°s 7.892/13 e 10.024/19, e do Edital de Licitação –
Pregão Eletrônico N° 14/2021, em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
0.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico N° 14/2021.
0.2. Os produtos deverão ser entregues nos endereços indicados pelas 16 (dezesseis) Secretarias de Saúde das cidades catarinenses da
região do Médio Vale do Itajaí, consorciadas junto ao CISAMVI, conforme endereços discriminados no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico
N° 14/2021.
0.3. As solicitações de fornecimento serão realizadas diretamente pelas Secretarias Municipais de Saúde, por intermédio de sistema informatizado disponibilizado pelo CISAMVI, conforme a necessidade de cada município, e a entrega deverá obedecer ao prazo estabelecido (20
dias corridos), sob pena de multa pelo atraso registrado.
1. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
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1.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições ofertadas pelos fornecedores vencedores da
menor proposta são os que seguem:
JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CNPJ 03.595.984/0001-99
Item

6

14

20

Produto
CATETER NASAL DESCARTÁVEL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO;
tipo: adulto; material: polivinil atóxico; com dispositivo para
adaptação na narina do paciente em silicone (tipo dois "dentes
de garfo"), macio, transparente, flexível, com sistema de fixação
sobre orelhas. Embalagem individual estéril, com dados de: identificação, tipo de esterilização, data de validade e de fabricação,
número do lote e Registro no MS.

Marca

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

Medsonda

5.365
UNIDADE

R$ 0,8500

R$ 4.560,2500

12.460
PACOTE

R$ 39,0000

R$ 485.940,0000

4.550
UNIDADE

R$ 5,5500

R$ 25.252,5000

COLETOR DE URINA (BOLSA COLETORA) SISTEMA ABERTO, TIPO
SACO, GRADUADO A CADA 100 ML, com capacidade de 2 litros,
fabricado em polietileno transparente, atóxico, resistente, sistema
de fechamento da "boca" do coletor através de um cordão fixado Segmed
no sistema. Embalagem, pacote com 100 unidades. Registro na
ANVISA/MS.
FIXADOR CITOLÓGICO, solução de popilenoglicol e álcool absoluto que possui propriedades de fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em
lâmina de vidro, frasco com 100 ml. Registro ANVISA.

TOTAL DO VENCEDOR

Cral

R$ 515.752,7500

2. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A validade da Ata de Registro de Preços será da data da sua publicação até 19/10/2022 (20/10/2021 até 19/10/2022).
3. DAS BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS
3.1. A fornecedora declara ter ciência do dever de conduzir os seus negócios de maneira legal, ética e transparente, conforme os requisitos das Normas Anticorrupção, incluindo, mas não se limitando, à Lei Federal n° 12.846/13 e Decreto Federal n° 8.420/15, e de estender
a todos os seus dirigentes, empregados, contratados, colaboradores e terceiros que a representem a obrigação de cumprir as diretrizes
estabelecidas na legislação indicada.
3.2. A fornecedora declara que nenhum valor pago a ela com base na presente Ata de Registro de Preços será utilizado na prática de atos
que infrinjam ou possam infringir as Normas Anticorrupção.
3.3. A fornecedora fica obrigada a informar ao CISAMVI, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da sua ciência, qualquer ato
praticado por si, seus acionistas/sócios, administradores, diretores, empregados, contratados, representantes e/ou terceiros que, sendo
relacionado com o CISAMVI ou com esta Ata de Registro de Preços), infrinja ou represente uma potencial infração às Normas Anticorrupção.
3.4. O CISAMVI poderá, a qualquer tempo, solicitar à fornecedora documentos com a finalidade de verificar o cumprimento das Normas
Anticorrupção.
4. DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao CISAMVI promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
4.2. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser protocolados/encaminhados para o e-mail apoio2@cisamvi.sc.gov.br e
licitacao2@cisamvi.sc.gov.br, devendo no campo assunto do e-mail ser informado: Pedido de Reequilíbrio, item e número ata de registro
de preços.
4.2.1 Para admissibilidade do pedido, o e-mail enviado deverá vir como anexo toda documentação comprobatória do pleito, contrato social
vigente da empresa, documento oficial com foto do preposto, bem como o pedido deve conter assinatura digital de documentos, desde que
inequívoca a autenticidade e integridade ao documento eletrônico e que a assinatura digital seja gerada por processo de criptografia de
chaves públicas, conforme MP n° 2.200-2/2001.
4.2.1.1 O Pedido de Reequilíbrio/cancelamento que não contiver assinatura digital, deverá ter firma reconhecida em cartório.
4.2.2 Todas as Autorizações de Fornecimento emitidas até o protocolo do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, ou cancelamento,
devem ser atendidas considerado o valor até então registrado, ficando o item suspenso para novos pedidos desde a data do protocolo do
pedido até a análise final do requerimento;
4.2.3 Será dado ciência ao remetente do e-mail enviado seu recebimento;
4.2.4 A decisão da análise do pedido se dará através de ofício encaminhado ao remetente da solicitação.
4.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o CISAMVI poderá:
4.3.1 Consultar os demais licitantes que tenham apresentado lance para o lote em questão, questionando-lhe sobre a possibilidade de
assunção do registro, nas condições originalmente pactuadas pelo licitante vencedor ou, ainda, nas condições de sua melhor proposta no
certame ou nas condições atuais de mercado.
4.3.1.1 Obtendo-se possibilidade de inclusão do lote na Ata de Registro de Preços com outro licitante, por valor inferior ao da proposta de
realinhamento, convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
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4.3.1.2 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes de esgotado o prazo para fornecimento da Autorização
de Fornecimento.
4.3.2 Cancelar o item cujo valor foi comprovado como inexequível, a fim de inseri-lo em novo processo licitatório.
4.3.3 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando este
as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.4. Independentemente de solicitação, o Consórcio poderá convocar o fornecedor, após a aprovação da Ata, para negociar a redução dos
preços visando manter o mesmo objeto cotado, na qualidade e especificações indicados na proposta, em virtude de redução dos preços de
mercado.
4.5. A critério do CISAMVI, o item poderá ter seu registro cancelado por ser considerado economicamente desequilibrado, em função de
significativa variação de mercado.
4.6. Caso a beneficiária do registro venha a se locupletar com a redução efetiva dos preços de mercado, não a repassando à Administração,
ficará obrigada à restituição do que houver recebido indevidamente.
4.7. Será possível a subrrogação de direitos e obrigações do fornecedor, nos casos de fusão, cisão ou incorporação, conforme artigo 78,
inciso VI da Lei n° 8.666/93.
5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1. É de responsabilidade do fornecedor registrado:
5.1.1 Cumprir todas as obrigações constantes do Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
5.1.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca, ao fabricante, ao modelo, à procedência, e ao prazo
de validade, constando na embalagem do produto a observação "PROIBIDO A VENDA NO COMÉRCIO”;
5.1.3 Substituir, às suas expensas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação expedida pelo CISAMVI e/ou
município consorciado, o(s) produto(s) que apresentarem defeitos de fabricação ou discordância em relação às especificações previstas no
Termo de Referência;
5.1.4 Reparar, corrigir e remover às suas expensas, no todo ou em parte, dos objetos licitados, em que se verifique danos em decorrência
do transporte, ou técnico, bem como, providências à substituição dos mesmos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;
5.1.5 Comunicar por escrito, ao CISAMVI a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o cumprimento das
obrigações assumidas, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários;
5.1.6 Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor;
5.1.7 Manter durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
5.1.8 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção, fornecimento e entrega do produto, inclusive as despesas de
embarque e transporte, embalagens, frete e seguro, e eventuais perdas e danos;
5.1.9 Acessar o Sistema Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas do CISAMVI a fim de efetuar o recebimento das Autorizações
de Fornecimento;
5.1.10 Incluir a Nota Fiscal em formato .pdf, ou quando for o caso, informar sua DANFE, no Sistema Informatizado de Gestão de Compras
Compartilhadas do CISAMVI;
5.1.11 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da contratação objeto desta licitação ou a ela relacionada;
5.1.12 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CISAMVI e aos municípios consorciados em razão de ação ou
omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações editalícias ou legais a que estiver sujeito;
5.1.13 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por
culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de
ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do Edital e seus anexos.
6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1. Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com o CISAMVI ficam sujeitos à aplicação das sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93, com observância do devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório
e a ampla defesa, quais sejam:
6.1.1 Advertência por escrito;
6.1.2 Multa;
6.1.2.1 Aos fornecedores que não cumprirem com o prazo estabelecido para a entrega será aplicada automaticamente multa, nos seguintes
termos:
6.1.2.2 Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto ficam os fornecedores sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia,
calculada desde o 1° (primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor total do item, na respectiva Autorização de Fornecimento (AF);
6.1.2.3 Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto ficam os fornecedores sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia,
calculada desde o 1° (primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor total do item, na respectiva Autorização de Fornecimento (AF);
6.1.2.3.1 Caso fornecedor solicite prorrogação de prazo de entrega, sendo este não cumprido, o marco original de atraso retroage ao vencimento original da AF, desconsiderando o pedido não cumprido.
6.1.2.4 Caso o fornecedor tenha requerido dilação do prazo da entrega, dentro dos primeiros 20 (vinte) dias da solicitação da AF, conforme
item 21.4, não será aplicada multa até sua efetiva entrega, desde que observado o prazo estipulado no pedido de prorrogação;
6.1.2.5 Não havendo entrega dentro do prazo de dilação solicitado pelo fornecedor, a multa retroagirá a data original do vencimento da AF,
desconsiderando o pedido de prorrogação apresentado anteriormente;
6.1.2.6 Finda a contagem da multa no momento da entrega ou no fim do período de 30 (trinta) dias;
6.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CISAMVI, bem como com qualquer um dos
municípios consorciados, por prazo não superior a 05 (cinco) anos.
6.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
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punição ou até que seja promovida a reabilitação, podendo o CISAMVI incluir as informações no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas
e Suspensas - CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP.
6.2. São consideradas ainda situações de aplicação das sanções previstas no subitem 7.1:
6.2.1 Prestar declaração falsa de que cumpre com os requisitos de habilitação e/ou de conformidade da proposta apresentada com as exigências deste Edital;
6.2.2 Recusa do licitante vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato Administrativo dentro do prazo estabelecido pelo
CISAMVI;
6.2.3 Não atendimento às especificações técnicas previstas no Termo de Referência ou na Autorização de Fornecimento;
6.2.4 Entrega de objeto/mercadoria falsificado, furtado, deteriorado, danificado ou inadequado para o uso ou em desconformidade com a
referência técnica da ANVISA, como se verdadeiro ou perfeito fosse.
6.3. A multa moratória é inacumulável com as multas sancionatórias se decorrentes do mesmo fato gerador, entretanto, tendo origem em
fatos diversos, poderão ser cumuladas.
6.4. A aplicação de quaisquer penalidades decorrerá de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, sendo realizadas as intimações através de mensagem eletrônica com confirmação de leitura, enviada ao endereço eletrônico informado pelo licitante no
documento Dados Cadastrais do Fornecedor, ou por correspondência com Aviso de Recebimento, enviado ao endereço da sede da pessoa
jurídica.
6.5. Das decisões que cominarem penalidades, caberá recurso à Diretora Executiva do CISAMVI, no prazo de 10 (dez) dias.
6.6. Ficará suspensa a exigibilidade de penalidades pecuniárias com valor inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), facultando-se ao CISAMVI
exigi-las no caso de, cumulando-as com novas penalidades, o valor total superar a este limite.
6.7. As multas eventualmente aplicadas deverão ser depositadas a favor do CISAMVI no máximo em até 10 (dez) dias do trânsito em julgado
da decisão administrativa que a houver aplicado.
6.8. O CISAMVI, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se no direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pelo fornecedor, independentemente de qualquer Interpelação judicial ou extrajudicial.
7. DAS CONDIÇÕES GERAIS
7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega, acondicionamento e transporte do objeto, recebimento provisório e definitivo, as obrigações do CISAMVI e do(s) fornecedor(es) registrado(s) e demais condições do ajuste encontram-se definidos no
Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021 e no Termo de Referência correspondente.
7.2. O CISAMVI não se obriga a adquirir dos fornecedores vencedores os itens relacionados neste instrumento, nem as quantidades indicadas, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou demais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o
beneficiário do Registro terá preferência, nos termos do artigo 15, § 4°, da Lei n° 8.666/93.
7.3. A quantidade registrada serve apenas como orientação para composição de preço não constituindo, sob nenhuma hipótese, garantia
de faturamento.
7.4. Todas as obrigações estabelecidas no Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021 em relação aos fornecedores vencedores ficam
ratificadas neste instrumento, independentemente de sua transcrição, valendo para todos os fins.
7.5. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes das Leis n°s 8.666/93 e 10.520/02, e dos Decretos n°s n° 7.892/13 e
10.024/19.
8. DO FORO
8.1. É competente o foro da Comarca de Blumenau/SC para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas do presente Contrato Administrativo.
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em formato de assinatura digital de documentos, válida para todos os fins de direito.
Blumenau - SC, 15 de outubro de 2021.
Cleones Hostins
DIRETOR EXECUTIVO – CISAMVI
Lourival Cesar Borges Junior
JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP

ARP 222_2021 - MARINGÁ HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI

Publicação Nº 3359042

ATADEREGISTRODEPREÇOS-N°222/2021
PORFORNECEDOR
PREGÃOELETRÔNICO14/2021
(Vigência de 20/10/2021 até 19/10/2022)
Ao décimo quinto dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO
ITAJAÍ – CISAMVI, com sede na Rua Alberto Stein, n° 466, bairro Velha, em Blumenau/SC, inscrito no CNPJ sob n° 03.269.695/0001-08,
neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. Cleones Hostins, inscrito no CPF sob o n° 007.944.929-83, e considerando a homologação da licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, para Registro de Preços, RESOLVE, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico
N° 14/2021, registrar o(s) preço(s) correspondentes ao(s) item(s) vencido(s) por MARINGÁ HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 07.396.733/0001-36, situada à Rodovia PR-317, 8407 - Km 08,
Sala 02 – CEP: 87065-005 Maringá/PR, neste ato representada pelo Sr(a). Tania Maria Pereira, inscrito (a) no CPF sob o n° 042.191.159-00,
doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento parcelado do objeto a seguir, sujeitando-se as partes às determinações das Leis
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n°s 8.666/93 e 10.520/02, dos Decretos Federais n°s 7.892/13 e 10.024/19, e do Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021, em
conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
0.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico N° 14/2021.
0.2. Os produtos deverão ser entregues nos endereços indicados pelas 16 (dezesseis) Secretarias de Saúde das cidades catarinenses da
região do Médio Vale do Itajaí, consorciadas junto ao CISAMVI, conforme endereços discriminados no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico
N° 14/2021.
0.3. As solicitações de fornecimento serão realizadas diretamente pelas Secretarias Municipais de Saúde, por intermédio de sistema informatizado disponibilizado pelo CISAMVI, conforme a necessidade de cada município, e a entrega deverá obedecer ao prazo estabelecido (20
dias corridos), sob pena de multa pelo atraso registrado.
1. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
1.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições ofertadas pelos fornecedores vencedores da
menor proposta são os que seguem:
MARINGÁ HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI- CNPJ 07.396.733/0001-36
Item

13

Produto

Marca

COLETOR DE PERFUROCORTANTE EM PAPELÃO 13 LT, FABRICADO
SEGUNDO NBR 13.853, garantindo a total proteção contra perfurações e vazamentos de fluidos contaminados. De fácil montagem.
Deve possuir bocal aberto para facilitar o descarte de materiais,
acompanhando saco plástico de dupla função: para transporte e
Ecologic
para revestimento interno. Fundo rígido, cinta bandeja, trava e
contra trava de segurança. Alça dupla para transporte. Registro na
ANVISA/MS.

TOTAL DO VENCEDOR

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

9.210
UNIDADE

R$ 5,6500

R$ 52.036,50

R$ 52.036,5000

2. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A validade da Ata de Registro de Preços será da data da sua publicação até 19/10/2022 (20/10/2021 até 19/10/2022).
3. DAS BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS
3.1. A fornecedora declara ter ciência do dever de conduzir os seus negócios de maneira legal, ética e transparente, conforme os requisitos das Normas Anticorrupção, incluindo, mas não se limitando, à Lei Federal n° 12.846/13 e Decreto Federal n° 8.420/15, e de estender
a todos os seus dirigentes, empregados, contratados, colaboradores e terceiros que a representem a obrigação de cumprir as diretrizes
estabelecidas na legislação indicada.
3.2. A fornecedora declara que nenhum valor pago a ela com base na presente Ata de Registro de Preços será utilizado na prática de atos
que infrinjam ou possam infringir as Normas Anticorrupção.
3.3. A fornecedora fica obrigada a informar ao CISAMVI, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da sua ciência, qualquer ato
praticado por si, seus acionistas/sócios, administradores, diretores, empregados, contratados, representantes e/ou terceiros que, sendo
relacionado com o CISAMVI ou com esta Ata de Registro de Preços), infrinja ou represente uma potencial infração às Normas Anticorrupção.
3.4. O CISAMVI poderá, a qualquer tempo, solicitar à fornecedora documentos com a finalidade de verificar o cumprimento das Normas
Anticorrupção.
4. DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao CISAMVI promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
4.2. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser protocolados/encaminhados para o e-mail apoio2@cisamvi.sc.gov.br e
licitacao2@cisamvi.sc.gov.br, devendo no campo assunto do e-mail ser informado: Pedido de Reequilíbrio, item e número ata de registro
de preços.
4.2.1 Para admissibilidade do pedido, o e-mail enviado deverá vir como anexo toda documentação comprobatória do pleito, contrato social
vigente da empresa, documento oficial com foto do preposto, bem como o pedido deve conter assinatura digital de documentos, desde que
inequívoca a autenticidade e integridade ao documento eletrônico e que a assinatura digital seja gerada por processo de criptografia de
chaves públicas, conforme MP n° 2.200-2/2001.
4.2.1.1 O Pedido de Reequilíbrio/cancelamento que não contiver assinatura digital, deverá ter firma reconhecida em cartório.
4.2.2 Todas as Autorizações de Fornecimento emitidas até o protocolo do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, ou cancelamento,
devem ser atendidas considerado o valor até então registrado, ficando o item suspenso para novos pedidos desde a data do protocolo do
pedido até a análise final do requerimento;
4.2.3 Será dado ciência ao remetente do e-mail enviado seu recebimento;
4.2.4 A decisão da análise do pedido se dará através de ofício encaminhado ao remetente da solicitação.
4.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o CISAMVI poderá:
4.3.1 Consultar os demais licitantes que tenham apresentado lance para o lote em questão, questionando-lhe sobre a possibilidade de
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assunção do registro, nas condições originalmente pactuadas pelo licitante vencedor ou, ainda, nas condições de sua melhor proposta no
certame ou nas condições atuais de mercado.
4.3.1.1 Obtendo-se possibilidade de inclusão do lote na Ata de Registro de Preços com outro licitante, por valor inferior ao da proposta de
realinhamento, convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
4.3.1.2 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes de esgotado o prazo para fornecimento da Autorização
de Fornecimento.
4.3.2 Cancelar o item cujo valor foi comprovado como inexequível, a fim de inseri-lo em novo processo licitatório.
4.3.3 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando este
as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.4. Independentemente de solicitação, o Consórcio poderá convocar o fornecedor, após a aprovação da Ata, para negociar a redução dos
preços visando manter o mesmo objeto cotado, na qualidade e especificações indicados na proposta, em virtude de redução dos preços de
mercado.
4.5. A critério do CISAMVI, o item poderá ter seu registro cancelado por ser considerado economicamente desequilibrado, em função de
significativa variação de mercado.
4.6. Caso a beneficiária do registro venha a se locupletar com a redução efetiva dos preços de mercado, não a repassando à Administração,
ficará obrigada à restituição do que houver recebido indevidamente.
4.7. Será possível a subrrogação de direitos e obrigações do fornecedor, nos casos de fusão, cisão ou incorporação, conforme artigo 78,
inciso VI da Lei n° 8.666/93.
5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1. É de responsabilidade do fornecedor registrado:
5.1.1 Cumprir todas as obrigações constantes do Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
5.1.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca, ao fabricante, ao modelo, à procedência, e ao prazo
de validade, constando na embalagem do produto a observação "PROIBIDO A VENDA NO COMÉRCIO”;
5.1.3 Substituir, às suas expensas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação expedida pelo CISAMVI e/ou
município consorciado, o(s) produto(s) que apresentarem defeitos de fabricação ou discordância em relação às especificações previstas no
Termo de Referência;
5.1.4 Reparar, corrigir e remover às suas expensas, no todo ou em parte, dos objetos licitados, em que se verifique danos em decorrência
do transporte, ou técnico, bem como, providências à substituição dos mesmos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;
5.1.5 Comunicar por escrito, ao CISAMVI a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o cumprimento das
obrigações assumidas, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários;
5.1.6 Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor;
5.1.7 Manter durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
5.1.8 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção, fornecimento e entrega do produto, inclusive as despesas de
embarque e transporte, embalagens, frete e seguro, e eventuais perdas e danos;
5.1.9 Acessar o Sistema Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas do CISAMVI a fim de efetuar o recebimento das Autorizações
de Fornecimento;
5.1.10 Incluir a Nota Fiscal em formato .pdf, ou quando for o caso, informar sua DANFE, no Sistema Informatizado de Gestão de Compras
Compartilhadas do CISAMVI;
5.1.11 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da contratação objeto desta licitação ou a ela relacionada;
5.1.12 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CISAMVI e aos municípios consorciados em razão de ação ou
omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações editalícias ou legais a que estiver sujeito;
5.1.13 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por
culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de
ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do Edital e seus anexos.
6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1. Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com o CISAMVI ficam sujeitos à aplicação das sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93, com observância do devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório
e a ampla defesa, quais sejam:
6.1.1 Advertência por escrito;
6.1.2 Multa;
6.1.2.1 Aos fornecedores que não cumprirem com o prazo estabelecido para a entrega será aplicada automaticamente multa, nos seguintes
termos:
6.1.2.2 Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto ficam os fornecedores sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia,
calculada desde o 1° (primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor total do item, na respectiva Autorização de Fornecimento (AF);
6.1.2.3 Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto ficam os fornecedores sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia,
calculada desde o 1° (primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor total do item, na respectiva Autorização de Fornecimento (AF);
6.1.2.3.1 Caso fornecedor solicite prorrogação de prazo de entrega, sendo este não cumprido, o marco original de atraso retroage ao vencimento original da AF, desconsiderando o pedido não cumprido.
6.1.2.4 Caso o fornecedor tenha requerido dilação do prazo da entrega, dentro dos primeiros 20 (vinte) dias da solicitação da AF, conforme
item 21.4, não será aplicada multa até sua efetiva entrega, desde que observado o prazo estipulado no pedido de prorrogação;
6.1.2.5 Não havendo entrega dentro do prazo de dilação solicitado pelo fornecedor, a multa retroagirá a data original do vencimento da AF,
desconsiderando o pedido de prorrogação apresentado anteriormente;
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6.1.2.6 Finda a contagem da multa no momento da entrega ou no fim do período de 30 (trinta) dias;
6.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CISAMVI, bem como com qualquer um dos
municípios consorciados, por prazo não superior a 05 (cinco) anos.
6.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação, podendo o CISAMVI incluir as informações no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas
e Suspensas - CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP.
6.2. São consideradas ainda situações de aplicação das sanções previstas no subitem 7.1:
6.2.1 Prestar declaração falsa de que cumpre com os requisitos de habilitação e/ou de conformidade da proposta apresentada com as exigências deste Edital;
6.2.2 Recusa do licitante vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato Administrativo dentro do prazo estabelecido pelo
CISAMVI;
6.2.3 Não atendimento às especificações técnicas previstas no Termo de Referência ou na Autorização de Fornecimento;
6.2.4 Entrega de objeto/mercadoria falsificado, furtado, deteriorado, danificado ou inadequado para o uso ou em desconformidade com a
referência técnica da ANVISA, como se verdadeiro ou perfeito fosse.
6.3. A multa moratória é inacumulável com as multas sancionatórias se decorrentes do mesmo fato gerador, entretanto, tendo origem em
fatos diversos, poderão ser cumuladas.
6.4. A aplicação de quaisquer penalidades decorrerá de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, sendo realizadas as intimações através de mensagem eletrônica com confirmação de leitura, enviada ao endereço eletrônico informado pelo licitante no
documento Dados Cadastrais do Fornecedor, ou por correspondência com Aviso de Recebimento, enviado ao endereço da sede da pessoa
jurídica.
6.5. Das decisões que cominarem penalidades, caberá recurso à Diretora Executiva do CISAMVI, no prazo de 10 (dez) dias.
6.6. Ficará suspensa a exigibilidade de penalidades pecuniárias com valor inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), facultando-se ao CISAMVI
exigi-las no caso de, cumulando-as com novas penalidades, o valor total superar a este limite.
6.7. As multas eventualmente aplicadas deverão ser depositadas a favor do CISAMVI no máximo em até 10 (dez) dias do trânsito em julgado
da decisão administrativa que a houver aplicado.
6.8. O CISAMVI, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se no direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pelo fornecedor, independentemente de qualquer Interpelação judicial ou extrajudicial.
7. DAS CONDIÇÕES GERAIS
7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega, acondicionamento e transporte do objeto, recebimento provisório e definitivo, as obrigações do CISAMVI e do(s) fornecedor(es) registrado(s) e demais condições do ajuste encontram-se definidos no
Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021 e no Termo de Referência correspondente.
7.2. O CISAMVI não se obriga a adquirir dos fornecedores vencedores os itens relacionados neste instrumento, nem as quantidades indicadas, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou demais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o
beneficiário do Registro terá preferência, nos termos do artigo 15, § 4°, da Lei n° 8.666/93.
7.3. A quantidade registrada serve apenas como orientação para composição de preço não constituindo, sob nenhuma hipótese, garantia
de faturamento.
7.4. Todas as obrigações estabelecidas no Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021 em relação aos fornecedores vencedores ficam
ratificadas neste instrumento, independentemente de sua transcrição, valendo para todos os fins.
7.5. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes das Leis n°s 8.666/93 e 10.520/02, e dos Decretos n°s n° 7.892/13 e
10.024/19.
8. DO FORO
8.1. É competente o foro da Comarca de Blumenau/SC para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas do presente Contrato Administrativo.
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em formato de assinatura digital de documentos, válida para todos os fins de direito.
Blumenau - SC, 15 de outubro de 2021.
Cleones Hostins
DIRETOR EXECUTIVO – CISAMVI
Tânia Maria Pereira
MARINGÁ HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI

ARP 223_2021 - MEDILAR IMP. DISTR. DE PROD. MÉDICO HOSPITALAR S.A

Publicação Nº 3359045

ATADEREGISTRODEPREÇOS-N°223/2021
PORFORNECEDOR
PREGÃOELETRÔNICO14/2021
(Vigência de 20/10/2021 até 19/10/2022)
Ao décimo quinto dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO
ITAJAÍ – CISAMVI, com sede na Rua Alberto Stein, n° 466, bairro Velha, em Blumenau/SC, inscrito no CNPJ sob n° 03.269.695/0001-08,
neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. Cleones Hostins, inscrito no CPF sob o n° 007.944.929-83, e considerando a homologação da licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, para Registro de Preços, RESOLVE, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico
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N° 14/2021, registrar o(s) preço(s) correspondentes ao(s) item(s) vencido(s) por MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
MÉDICO HOSPOSPITALARES S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 07.752.236/0001-23, situada à Rua Norberto
Otto Wild, no 420, Bairro Imigrante, CEP 96880-000, Vera Cruz/RS, neste ato representada pelo Sr. César Augusto Gomes Neumann, inscrito
no CPF sob o n° 031.237.800-90, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento parcelado do objeto a seguir, sujeitando-se as
partes às determinações das Leis n°s 8.666/93 e 10.520/02, dos Decretos Federais n°s 7.892/13 e 10.024/19, e do Edital de Licitação –
Pregão Eletrônico N° 14/2021, em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
0.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico N° 14/2021.
0.2. Os produtos deverão ser entregues nos endereços indicados pelas 16 (dezesseis) Secretarias de Saúde das cidades catarinenses da
região do Médio Vale do Itajaí, consorciadas junto ao CISAMVI, conforme endereços discriminados no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico
N° 14/2021.
0.3. As solicitações de fornecimento serão realizadas diretamente pelas Secretarias Municipais de Saúde, por intermédio de sistema informatizado disponibilizado pelo CISAMVI, conforme a necessidade de cada município, e a entrega deverá obedecer ao prazo estabelecido (20
dias corridos), sob pena de multa pelo atraso registrado.
1. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
1.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições ofertadas pelos fornecedores vencedores da
menor proposta são os que seguem:
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPOSPITALARES S/A.- CNPJ 07.752.236/0001-23
Item

35

38

39

Produto
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N º 10, descartável, estéril,
atóxica, apirogênica, confeccionada em polivinil ou similar. Flexível
com conector que se adapte à conexão de vácuo, ponta delicada
e atraumática, com um orifício na extremidade e dois furos em
paredes opostas. Embalada individualmente. Registro ANVISA/MS.
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N º 6, descartável, estéril,
atóxica, apirogênica, confeccionada em polivinil ou similar. Flexível
com conector que se adapte à conexão de vácuo, ponta delicada
e atraumática, com um orifício na extremidade e dois furos em
paredes opostas. Embalada individualmente. Registro ANVISA/MS.
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N º 8, descartável, estéril,
atóxica, apirogênica, confeccionada em polivinil ou similar. Flexível
com conector que se adapte à conexão de vácuo, ponta delicada
e atraumática, com um orifício na extremidade e dois furos em
paredes opostas. Embalada individualmente. Registro ANVISA/MS.

TOTAL DO VENCEDOR

Marca

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

Mark Med

17.920
UNIDADE

R$ 0,4900

R$ 8.780,8000

Mark Med

7.320
UNIDADE

R$ 0,4400

R$ 3.220,8000

Mark Med

21.320
UNIDADE

R$ 0,4700

R$ 10.020,4000

R$ 22.022,0000

2. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A validade da Ata de Registro de Preços será da data da sua publicação até 19/10/2022 (20/10/2021 até 19/10/2022).
3. DAS BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS
3.1. A fornecedora declara ter ciência do dever de conduzir os seus negócios de maneira legal, ética e transparente, conforme os requisitos das Normas Anticorrupção, incluindo, mas não se limitando, à Lei Federal n° 12.846/13 e Decreto Federal n° 8.420/15, e de estender
a todos os seus dirigentes, empregados, contratados, colaboradores e terceiros que a representem a obrigação de cumprir as diretrizes
estabelecidas na legislação indicada.
3.2. A fornecedora declara que nenhum valor pago a ela com base na presente Ata de Registro de Preços será utilizado na prática de atos
que infrinjam ou possam infringir as Normas Anticorrupção.
3.3. A fornecedora fica obrigada a informar ao CISAMVI, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da sua ciência, qualquer ato
praticado por si, seus acionistas/sócios, administradores, diretores, empregados, contratados, representantes e/ou terceiros que, sendo
relacionado com o CISAMVI ou com esta Ata de Registro de Preços), infrinja ou represente uma potencial infração às Normas Anticorrupção.
3.4. O CISAMVI poderá, a qualquer tempo, solicitar à fornecedora documentos com a finalidade de verificar o cumprimento das Normas
Anticorrupção.
4. DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao CISAMVI promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
4.2. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser protocolados/encaminhados para o e-mail apoio2@cisamvi.sc.gov.br e
licitacao2@cisamvi.sc.gov.br, devendo no campo assunto do e-mail ser informado: Pedido de Reequilíbrio, item e número ata de registro
de preços.
4.2.1 Para admissibilidade do pedido, o e-mail enviado deverá vir como anexo toda documentação comprobatória do pleito, contrato social
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vigente da empresa, documento oficial com foto do preposto, bem como o pedido deve conter assinatura digital de documentos, desde que
inequívoca a autenticidade e integridade ao documento eletrônico e que a assinatura digital seja gerada por processo de criptografia de
chaves públicas, conforme MP n° 2.200-2/2001.
4.2.1.1 O Pedido de Reequilíbrio/cancelamento que não contiver assinatura digital, deverá ter firma reconhecida em cartório.
4.2.2 Todas as Autorizações de Fornecimento emitidas até o protocolo do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, ou cancelamento,
devem ser atendidas considerado o valor até então registrado, ficando o item suspenso para novos pedidos desde a data do protocolo do
pedido até a análise final do requerimento;
4.2.3 Será dado ciência ao remetente do e-mail enviado seu recebimento;
4.2.4 A decisão da análise do pedido se dará através de ofício encaminhado ao remetente da solicitação.
4.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o CISAMVI poderá:
4.3.1 Consultar os demais licitantes que tenham apresentado lance para o lote em questão, questionando-lhe sobre a possibilidade de
assunção do registro, nas condições originalmente pactuadas pelo licitante vencedor ou, ainda, nas condições de sua melhor proposta no
certame ou nas condições atuais de mercado.
4.3.1.1 Obtendo-se possibilidade de inclusão do lote na Ata de Registro de Preços com outro licitante, por valor inferior ao da proposta de
realinhamento, convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
4.3.1.2 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes de esgotado o prazo para fornecimento da Autorização
de Fornecimento.
4.3.2 Cancelar o item cujo valor foi comprovado como inexequível, a fim de inseri-lo em novo processo licitatório.
4.3.3 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando este
as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.4. Independentemente de solicitação, o Consórcio poderá convocar o fornecedor, após a aprovação da Ata, para negociar a redução dos
preços visando manter o mesmo objeto cotado, na qualidade e especificações indicados na proposta, em virtude de redução dos preços de
mercado.
4.5. A critério do CISAMVI, o item poderá ter seu registro cancelado por ser considerado economicamente desequilibrado, em função de
significativa variação de mercado.
4.6. Caso a beneficiária do registro venha a se locupletar com a redução efetiva dos preços de mercado, não a repassando à Administração,
ficará obrigada à restituição do que houver recebido indevidamente.
4.7. Será possível a subrrogação de direitos e obrigações do fornecedor, nos casos de fusão, cisão ou incorporação, conforme artigo 78,
inciso VI da Lei n° 8.666/93.
5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1. É de responsabilidade do fornecedor registrado:
5.1.1 Cumprir todas as obrigações constantes do Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
5.1.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca, ao fabricante, ao modelo, à procedência, e ao prazo
de validade, constando na embalagem do produto a observação "PROIBIDO A VENDA NO COMÉRCIO”;
5.1.3 Substituir, às suas expensas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação expedida pelo CISAMVI e/ou
município consorciado, o(s) produto(s) que apresentarem defeitos de fabricação ou discordância em relação às especificações previstas no
Termo de Referência;
5.1.4 Reparar, corrigir e remover às suas expensas, no todo ou em parte, dos objetos licitados, em que se verifique danos em decorrência
do transporte, ou técnico, bem como, providências à substituição dos mesmos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;
5.1.5 Comunicar por escrito, ao CISAMVI a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o cumprimento das
obrigações assumidas, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários;
5.1.6 Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor;
5.1.7 Manter durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
5.1.8 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção, fornecimento e entrega do produto, inclusive as despesas de
embarque e transporte, embalagens, frete e seguro, e eventuais perdas e danos;
5.1.9 Acessar o Sistema Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas do CISAMVI a fim de efetuar o recebimento das Autorizações
de Fornecimento;
5.1.10 Incluir a Nota Fiscal em formato .pdf, ou quando for o caso, informar sua DANFE, no Sistema Informatizado de Gestão de Compras
Compartilhadas do CISAMVI;
5.1.11 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da contratação objeto desta licitação ou a ela relacionada;
5.1.12 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CISAMVI e aos municípios consorciados em razão de ação ou
omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações editalícias ou legais a que estiver sujeito;
5.1.13 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por
culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de
ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do Edital e seus anexos.
6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1. Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com o CISAMVI ficam sujeitos à aplicação das sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93, com observância do devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório
e a ampla defesa, quais sejam:
6.1.1 Advertência por escrito;
6.1.2 Multa;
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6.1.2.1 Aos fornecedores que não cumprirem com o prazo estabelecido para a entrega será aplicada automaticamente multa, nos seguintes
termos:
6.1.2.2 Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto ficam os fornecedores sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia,
calculada desde o 1° (primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor total do item, na respectiva Autorização de Fornecimento (AF);
6.1.2.3 Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto ficam os fornecedores sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia,
calculada desde o 1° (primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor total do item, na respectiva Autorização de Fornecimento (AF);
6.1.2.3.1 Caso fornecedor solicite prorrogação de prazo de entrega, sendo este não cumprido, o marco original de atraso retroage ao vencimento original da AF, desconsiderando o pedido não cumprido.
6.1.2.4 Caso o fornecedor tenha requerido dilação do prazo da entrega, dentro dos primeiros 20 (vinte) dias da solicitação da AF, conforme
item 21.4, não será aplicada multa até sua efetiva entrega, desde que observado o prazo estipulado no pedido de prorrogação;
6.1.2.5 Não havendo entrega dentro do prazo de dilação solicitado pelo fornecedor, a multa retroagirá a data original do vencimento da AF,
desconsiderando o pedido de prorrogação apresentado anteriormente;
6.1.2.6 Finda a contagem da multa no momento da entrega ou no fim do período de 30 (trinta) dias;
6.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CISAMVI, bem como com qualquer um dos
municípios consorciados, por prazo não superior a 05 (cinco) anos.
6.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação, podendo o CISAMVI incluir as informações no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas
e Suspensas - CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP.
6.2. São consideradas ainda situações de aplicação das sanções previstas no subitem 7.1:
6.2.1 Prestar declaração falsa de que cumpre com os requisitos de habilitação e/ou de conformidade da proposta apresentada com as exigências deste Edital;
6.2.2 Recusa do licitante vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato Administrativo dentro do prazo estabelecido pelo
CISAMVI;
6.2.3 Não atendimento às especificações técnicas previstas no Termo de Referência ou na Autorização de Fornecimento;
6.2.4 Entrega de objeto/mercadoria falsificado, furtado, deteriorado, danificado ou inadequado para o uso ou em desconformidade com a
referência técnica da ANVISA, como se verdadeiro ou perfeito fosse.
6.3. A multa moratória é inacumulável com as multas sancionatórias se decorrentes do mesmo fato gerador, entretanto, tendo origem em
fatos diversos, poderão ser cumuladas.
6.4. A aplicação de quaisquer penalidades decorrerá de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, sendo realizadas as intimações através de mensagem eletrônica com confirmação de leitura, enviada ao endereço eletrônico informado pelo licitante no
documento Dados Cadastrais do Fornecedor, ou por correspondência com Aviso de Recebimento, enviado ao endereço da sede da pessoa
jurídica.
6.5. Das decisões que cominarem penalidades, caberá recurso à Diretora Executiva do CISAMVI, no prazo de 10 (dez) dias.
6.6. Ficará suspensa a exigibilidade de penalidades pecuniárias com valor inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), facultando-se ao CISAMVI
exigi-las no caso de, cumulando-as com novas penalidades, o valor total superar a este limite.
6.7. As multas eventualmente aplicadas deverão ser depositadas a favor do CISAMVI no máximo em até 10 (dez) dias do trânsito em julgado
da decisão administrativa que a houver aplicado.
6.8. O CISAMVI, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se no direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pelo fornecedor, independentemente de qualquer Interpelação judicial ou extrajudicial.
7. DAS CONDIÇÕES GERAIS
7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega, acondicionamento e transporte do objeto, recebimento provisório e definitivo, as obrigações do CISAMVI e do(s) fornecedor(es) registrado(s) e demais condições do ajuste encontram-se definidos no
Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021 e no Termo de Referência correspondente.
7.2. O CISAMVI não se obriga a adquirir dos fornecedores vencedores os itens relacionados neste instrumento, nem as quantidades indicadas, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou demais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o
beneficiário do Registro terá preferência, nos termos do artigo 15, § 4°, da Lei n° 8.666/93.
7.3. A quantidade registrada serve apenas como orientação para composição de preço não constituindo, sob nenhuma hipótese, garantia
de faturamento.
7.4. Todas as obrigações estabelecidas no Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021 em relação aos fornecedores vencedores ficam
ratificadas neste instrumento, independentemente de sua transcrição, valendo para todos os fins.
7.5. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes das Leis n°s 8.666/93 e 10.520/02, e dos Decretos n°s n° 7.892/13 e
10.024/19.
8. DO FORO
8.1. É competente o foro da Comarca de Blumenau/SC para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas do presente Contrato Administrativo.
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em formato de assinatura digital de documentos, válida para todos os fins de direito.
Blumenau - SC, 15 de outubro de 2021.
Cleones Hostins
DIRETOR EXECUTIVO – CISAMVI
César Augusto Gomes Neumann MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A
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ARP 224_2021 - METROMED COM. DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Publicação Nº 3359046

ATADEREGISTRODEPREÇOS-N°224/2021
PORFORNECEDOR
PREGÃOELETRÔNICO14/2021
(Vigência de 20/10/2021 até 19/10/2022)
Ao décimo quinto dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO
ITAJAÍ – CISAMVI, com sede na Rua Alberto Stein, n° 466, bairro Velha, em Blumenau/SC, inscrito no CNPJ sob n° 03.269.695/0001-08,
neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. Cleones Hostins, inscrito no CPF sob o n° 007.944.929-83, e considerando a homologação da licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, para Registro de Preços, RESOLVE, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico
N° 14/2021, registrar o(s) preço(s) correspondentes ao(s) item(s) vencido(s) por METROMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 83.157.032/0001-22, situada à Estrada Boa Esperança, nº1918, no
Bairro Fundo Canoas, na cidade de Rio do Sul/SC, CEP: 89163-920, neste ato representada pela Sra. Maria Helena Woitexen, inscrita no CPF
sob o n° 684.532.649-53, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento parcelado do objeto a seguir, sujeitando-se as partes
às determinações das Leis n°s 8.666/93 e 10.520/02, dos Decretos Federais n°s 7.892/13 e 10.024/19, e do Edital de Licitação – Pregão
Eletrônico N° 14/2021, em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
0.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico N° 14/2021.
0.2. Os produtos deverão ser entregues nos endereços indicados pelas 16 (dezesseis) Secretarias de Saúde das cidades catarinenses da
região do Médio Vale do Itajaí, consorciadas junto ao CISAMVI, conforme endereços discriminados no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico
N° 14/2021.
0.3. As solicitações de fornecimento serão realizadas diretamente pelas Secretarias Municipais de Saúde, por intermédio de sistema informatizado disponibilizado pelo CISAMVI, conforme a necessidade de cada município, e a entrega deverá obedecer ao prazo estabelecido (20
dias corridos), sob pena de multa pelo atraso registrado.
1. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
1.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições ofertadas pelos fornecedores vencedores da
menor proposta são os que seguem:
METROMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA- CNPJ 83.157.032/0001-22
Item

47

52

53

55

Produto

Marca

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

40.050
UNIDADE

R$ 0,5100

R$ 20.425,50

Biosani

11.340
UNIDADE

R$ 0,5000

R$ 5.670,0000

Biosani

24.140
UNIDADE

R$ 0,5000

R$ 12.070,0000

Biosani

174.560
UNIDADE

R$ 0,5100

R$ 89.025,6000

SONDA, TIPO: URETRAL, TAMANHO(S): Nº 10, material: pvc
atóxico, maleável, transparente, autramatico, 100% siliconada,
estéril, descartável, com orifício distal, um mediano mínimo de dois
bilateral, conector universal, com tampa fixa, comprimento padrão.
Material: pvc atóxico, maleável, transparente, autramatico, 100%
siliconada, estéril, descartável, com orifício distal, um mediano
Biosani
mínimo de dois bilateral, conector universal, com tampa fixa,
comprimento padrão; com validade de 3 anos de validade a partir
da data de fabricação; embalagem individual estéril com dados
de identificação, tipo de esterilização e validade, número do lote e
Registro no MS.
SONDA URETRAL Nº 06, em pvc, transparente, flexível, siliconada,
atóxica, estéril, apirogênica. Embalada individualmente. Registro
na ANVISA/MS.
SONDA URETRAL Nº 08, em pvc, transparente, flexível, siliconada,
atóxica, estéril, apirogênica. Embalada individualmente. Registro
na ANVISA/MS.
SONDA URETRAL Nº 12, em pvc, transparente, flexível, siliconada,
estéril, atóxica, apirogênica. Embalada individualmente. Registro
na ANVISA/ MS.
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SONDA URETRAL Nº 14, em pvc, transparente, flexível, siliconada,
estéril, atóxica, apirogênica. Embalada individualmente. Registro
na ANVISA/ ms. Material: pvc atóxico, maleável, transparente,
autramatico, 100% siliconada, estéril, descartável, com orifício
distal, um mediano mínimo de dois bilateral, conector universal,
com tampa fixa, comprimento padrão; com validade de 3 anos
de validade a partir da data de fabricação; embalagem individual
estéril com dados de identificação, tipo de esterilização e validade,
número do lote e Registro no MS.

TOTAL DO VENCEDOR

Biosani
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58.540
UNIDADE

R$ 0,5300

R$ 31.026,2000

R$ 158.217,3000

2. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A validade da Ata de Registro de Preços será da data da sua publicação até 19/10/2022 (20/10/2021 até 19/10/2022).
3. DAS BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS
3.1. A fornecedora declara ter ciência do dever de conduzir os seus negócios de maneira legal, ética e transparente, conforme os requisitos das Normas Anticorrupção, incluindo, mas não se limitando, à Lei Federal n° 12.846/13 e Decreto Federal n° 8.420/15, e de estender
a todos os seus dirigentes, empregados, contratados, colaboradores e terceiros que a representem a obrigação de cumprir as diretrizes
estabelecidas na legislação indicada.
3.2. A fornecedora declara que nenhum valor pago a ela com base na presente Ata de Registro de Preços será utilizado na prática de atos
que infrinjam ou possam infringir as Normas Anticorrupção.
3.3. A fornecedora fica obrigada a informar ao CISAMVI, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da sua ciência, qualquer ato
praticado por si, seus acionistas/sócios, administradores, diretores, empregados, contratados, representantes e/ou terceiros que, sendo
relacionado com o CISAMVI ou com esta Ata de Registro de Preços), infrinja ou represente uma potencial infração às Normas Anticorrupção.
3.4. O CISAMVI poderá, a qualquer tempo, solicitar à fornecedora documentos com a finalidade de verificar o cumprimento das Normas
Anticorrupção.
4. DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao CISAMVI promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
4.2. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser protocolados/encaminhados para o e-mail apoio2@cisamvi.sc.gov.br e
licitacao2@cisamvi.sc.gov.br, devendo no campo assunto do e-mail ser informado: Pedido de Reequilíbrio, item e número ata de registro
de preços.
4.2.1 Para admissibilidade do pedido, o e-mail enviado deverá vir como anexo toda documentação comprobatória do pleito, contrato social
vigente da empresa, documento oficial com foto do preposto, bem como o pedido deve conter assinatura digital de documentos, desde que
inequívoca a autenticidade e integridade ao documento eletrônico e que a assinatura digital seja gerada por processo de criptografia de
chaves públicas, conforme MP n° 2.200-2/2001.
4.2.1.1 O Pedido de Reequilíbrio/cancelamento que não contiver assinatura digital, deverá ter firma reconhecida em cartório.
4.2.2 Todas as Autorizações de Fornecimento emitidas até o protocolo do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, ou cancelamento,
devem ser atendidas considerado o valor até então registrado, ficando o item suspenso para novos pedidos desde a data do protocolo do
pedido até a análise final do requerimento;
4.2.3 Será dado ciência ao remetente do e-mail enviado seu recebimento;
4.2.4 A decisão da análise do pedido se dará através de ofício encaminhado ao remetente da solicitação.
4.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o CISAMVI poderá:
4.3.1 Consultar os demais licitantes que tenham apresentado lance para o lote em questão, questionando-lhe sobre a possibilidade de
assunção do registro, nas condições originalmente pactuadas pelo licitante vencedor ou, ainda, nas condições de sua melhor proposta no
certame ou nas condições atuais de mercado.
4.3.1.1 Obtendo-se possibilidade de inclusão do lote na Ata de Registro de Preços com outro licitante, por valor inferior ao da proposta de
realinhamento, convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
4.3.1.2 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes de esgotado o prazo para fornecimento da Autorização
de Fornecimento.
4.3.2 Cancelar o item cujo valor foi comprovado como inexequível, a fim de inseri-lo em novo processo licitatório.
4.3.3 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando este
as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.4. Independentemente de solicitação, o Consórcio poderá convocar o fornecedor, após a aprovação da Ata, para negociar a redução dos
preços visando manter o mesmo objeto cotado, na qualidade e especificações indicados na proposta, em virtude de redução dos preços de
mercado.
4.5. A critério do CISAMVI, o item poderá ter seu registro cancelado por ser considerado economicamente desequilibrado, em função de
significativa variação de mercado.
4.6. Caso a beneficiária do registro venha a se locupletar com a redução efetiva dos preços de mercado, não a repassando à Administração,
ficará obrigada à restituição do que houver recebido indevidamente.
4.7. Será possível a subrrogação de direitos e obrigações do fornecedor, nos casos de fusão, cisão ou incorporação, conforme artigo 78,
inciso VI da Lei n° 8.666/93.
5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
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5.1. É de responsabilidade do fornecedor registrado:
5.1.1 Cumprir todas as obrigações constantes do Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
5.1.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca, ao fabricante, ao modelo, à procedência, e ao prazo
de validade, constando na embalagem do produto a observação "PROIBIDO A VENDA NO COMÉRCIO”;
5.1.3 Substituir, às suas expensas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação expedida pelo CISAMVI e/ou
município consorciado, o(s) produto(s) que apresentarem defeitos de fabricação ou discordância em relação às especificações previstas no
Termo de Referência;
5.1.4 Reparar, corrigir e remover às suas expensas, no todo ou em parte, dos objetos licitados, em que se verifique danos em decorrência
do transporte, ou técnico, bem como, providências à substituição dos mesmos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;
5.1.5 Comunicar por escrito, ao CISAMVI a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o cumprimento das
obrigações assumidas, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários;
5.1.6 Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor;
5.1.7 Manter durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
5.1.8 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção, fornecimento e entrega do produto, inclusive as despesas de
embarque e transporte, embalagens, frete e seguro, e eventuais perdas e danos;
5.1.9 Acessar o Sistema Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas do CISAMVI a fim de efetuar o recebimento das Autorizações
de Fornecimento;
5.1.10 Incluir a Nota Fiscal em formato .pdf, ou quando for o caso, informar sua DANFE, no Sistema Informatizado de Gestão de Compras
Compartilhadas do CISAMVI;
5.1.11 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da contratação objeto desta licitação ou a ela relacionada;
5.1.12 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CISAMVI e aos municípios consorciados em razão de ação ou
omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações editalícias ou legais a que estiver sujeito;
5.1.13 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por
culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de
ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do Edital e seus anexos.
6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1. Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com o CISAMVI ficam sujeitos à aplicação das sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93, com observância do devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório
e a ampla defesa, quais sejam:
6.1.1 Advertência por escrito;
6.1.2 Multa;
6.1.2.1 Aos fornecedores que não cumprirem com o prazo estabelecido para a entrega será aplicada automaticamente multa, nos seguintes
termos:
6.1.2.2 Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto ficam os fornecedores sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia,
calculada desde o 1° (primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor total do item, na respectiva Autorização de Fornecimento (AF);
6.1.2.3 Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto ficam os fornecedores sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia,
calculada desde o 1° (primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor total do item, na respectiva Autorização de Fornecimento (AF);
6.1.2.3.1 Caso fornecedor solicite prorrogação de prazo de entrega, sendo este não cumprido, o marco original de atraso retroage ao vencimento original da AF, desconsiderando o pedido não cumprido.
6.1.2.4 Caso o fornecedor tenha requerido dilação do prazo da entrega, dentro dos primeiros 20 (vinte) dias da solicitação da AF, conforme
item 21.4, não será aplicada multa até sua efetiva entrega, desde que observado o prazo estipulado no pedido de prorrogação;
6.1.2.5 Não havendo entrega dentro do prazo de dilação solicitado pelo fornecedor, a multa retroagirá a data original do vencimento da AF,
desconsiderando o pedido de prorrogação apresentado anteriormente;
6.1.2.6 Finda a contagem da multa no momento da entrega ou no fim do período de 30 (trinta) dias;
6.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CISAMVI, bem como com qualquer um dos
municípios consorciados, por prazo não superior a 05 (cinco) anos.
6.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação, podendo o CISAMVI incluir as informações no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas
e Suspensas - CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP.
6.2. São consideradas ainda situações de aplicação das sanções previstas no subitem 7.1:
6.2.1 Prestar declaração falsa de que cumpre com os requisitos de habilitação e/ou de conformidade da proposta apresentada com as exigências deste Edital;
6.2.2 Recusa do licitante vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato Administrativo dentro do prazo estabelecido pelo
CISAMVI;
6.2.3 Não atendimento às especificações técnicas previstas no Termo de Referência ou na Autorização de Fornecimento;
6.2.4 Entrega de objeto/mercadoria falsificado, furtado, deteriorado, danificado ou inadequado para o uso ou em desconformidade com a
referência técnica da ANVISA, como se verdadeiro ou perfeito fosse.
6.3. A multa moratória é inacumulável com as multas sancionatórias se decorrentes do mesmo fato gerador, entretanto, tendo origem em
fatos diversos, poderão ser cumuladas.
6.4. A aplicação de quaisquer penalidades decorrerá de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, sendo realizadas as intimações através de mensagem eletrônica com confirmação de leitura, enviada ao endereço eletrônico informado pelo licitante no
documento Dados Cadastrais do Fornecedor, ou por correspondência com Aviso de Recebimento, enviado ao endereço da sede da pessoa
jurídica.
6.5. Das decisões que cominarem penalidades, caberá recurso à Diretora Executiva do CISAMVI, no prazo de 10 (dez) dias.
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6.6. Ficará suspensa a exigibilidade de penalidades pecuniárias com valor inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), facultando-se ao CISAMVI
exigi-las no caso de, cumulando-as com novas penalidades, o valor total superar a este limite.
6.7. As multas eventualmente aplicadas deverão ser depositadas a favor do CISAMVI no máximo em até 10 (dez) dias do trânsito em julgado
da decisão administrativa que a houver aplicado.
6.8. O CISAMVI, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se no direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pelo fornecedor, independentemente de qualquer Interpelação judicial ou extrajudicial.
7. DAS CONDIÇÕES GERAIS
7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega, acondicionamento e transporte do objeto, recebimento provisório e definitivo, as obrigações do CISAMVI e do(s) fornecedor(es) registrado(s) e demais condições do ajuste encontram-se definidos no
Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021 e no Termo de Referência correspondente.
7.2. O CISAMVI não se obriga a adquirir dos fornecedores vencedores os itens relacionados neste instrumento, nem as quantidades indicadas, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou demais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o
beneficiário do Registro terá preferência, nos termos do artigo 15, § 4°, da Lei n° 8.666/93.
7.3. A quantidade registrada serve apenas como orientação para composição de preço não constituindo, sob nenhuma hipótese, garantia
de faturamento.
7.4. Todas as obrigações estabelecidas no Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021 em relação aos fornecedores vencedores ficam
ratificadas neste instrumento, independentemente de sua transcrição, valendo para todos os fins.
7.5. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes das Leis n°s 8.666/93 e 10.520/02, e dos Decretos n°s n° 7.892/13 e
10.024/19.
8. DO FORO
8.1. É competente o foro da Comarca de Blumenau/SC para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas do presente Contrato Administrativo.
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em formato de assinatura digital de documentos, válida para todos os fins de direito.
Blumenau - SC, 15 de outubro de 2021.
Cleones Hostins
DIRETOR EXECUTIVO – CISAMVI
Maria Helena Woitexen
METROMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA

ARP 225_2021 - NOELI VIEIRA DIST. DE SOROS E EQUIP. MÉDICO EIRELI

Publicação Nº 3359052

ATADEREGISTRODEPREÇOS-N°225/2021
PORFORNECEDOR
PREGÃOELETRÔNICO14/2021
(Vigência de 20/10/2021 até 19/10/2022)
Ao décimo quinto dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE
DO ITAJAÍ – CISAMVI, com sede na Rua Alberto Stein, n° 466, bairro Velha, em Blumenau/SC, inscrito no CNPJ sob n° 03.269.695/000108, neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. Cleones Hostins, inscrito no CPF sob o n° 007.944.929-83, e considerando a
homologação da licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, para Registro de Preços, RESOLVE, nos termos do Edital de Pregão
Eletrônico N° 14/2021, registrar o(s) preço(s) correspondentes ao(s) item(s) vencido(s) por NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E
EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 01.733.345/0001-17, situada à Rua Alvares
Cabral, n° 1000, Bloco F, Distrito Industrial – Bairro Petrópolis, CEP: 99050-070, Passo Fundo/RS, neste ato representada pela Sra. Noeli
Vieira, inscrito (a) no CPF sob o n° 347.180.280-00, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento parcelado do objeto a seguir,
sujeitando-se as partes às determinações das Leis n°s 8.666/93 e 10.520/02, dos Decretos Federais n°s 7.892/13 e 10.024/19, e do Edital
de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021, em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
0.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico N° 14/2021.
0.2. Os produtos deverão ser entregues nos endereços indicados pelas 16 (dezesseis) Secretarias de Saúde das cidades catarinenses da
região do Médio Vale do Itajaí, consorciadas junto ao CISAMVI, conforme endereços discriminados no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico
N° 14/2021.
0.3. As solicitações de fornecimento serão realizadas diretamente pelas Secretarias Municipais de Saúde, por intermédio de sistema informatizado disponibilizado pelo CISAMVI, conforme a necessidade de cada município, e a entrega deverá obedecer ao prazo estabelecido (20
dias corridos), sob pena de multa pelo atraso registrado.
1. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
1.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições ofertadas pelos fornecedores vencedores da
menor proposta são os que seguem:
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NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - CNPJ 01.733.345/0001-17
Item

1

33

Produto
ÁLCOOL GEL 70% HIGIENIZADOR; EM GEL; NEUTRO; COMPOSTO DE ÁLCOOL ANTISSÉPTICO 70% de amplo espectro de ação
microbicida sob forma gelatinosa; ação antisséptica, instantânea e
sem enxágue, pronto uso, hipoalergênico, atóxico, secagem rápida; isento de resíduos contaminantes ou nocivos, ph balanceado;
indicado para higiene de peles delicadas. Serão aceitas somente
embalagem de 1 Litro.

Marca

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

Ciclofarma

3.850
LITRO

R$ 7,6200

R$ 29.337,0000

22.350
UNIDADE

R$ 2,3500

R$ 52.522,5000

MÁSCARA SEMI FACIAL TIPO N95 - PFF2. máscara semi-facial de
proteção respiratória, tipo respirador com filtro para partículas classe pff2/n95, com eficácia mínima na filtração de 94% de partículas
de até 0,3 micras, BFE maior que 99%. Formato dobrável, com
clipe nasal, sem válvula de exalação, com no mínimo 3 camadas,
Neve
que se ajuste adequadamente a face. Documentação técnica
complementar: SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO, certificado
de aprovação válido como epi, junto ao ministério do trabalho e
emprego (CA) e registro na ANVISA.

TOTAL DO VENCEDOR

R$ 81.859,5000

2. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A validade da Ata de Registro de Preços será da data da sua publicação até 19/10/2022 (20/10/2021 até 19/10/2022).
3. DAS BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS
3.1. A fornecedora declara ter ciência do dever de conduzir os seus negócios de maneira legal, ética e transparente, conforme os requisitos das Normas Anticorrupção, incluindo, mas não se limitando, à Lei Federal n° 12.846/13 e Decreto Federal n° 8.420/15, e de estender
a todos os seus dirigentes, empregados, contratados, colaboradores e terceiros que a representem a obrigação de cumprir as diretrizes
estabelecidas na legislação indicada.
3.2. A fornecedora declara que nenhum valor pago a ela com base na presente Ata de Registro de Preços será utilizado na prática de atos
que infrinjam ou possam infringir as Normas Anticorrupção.
3.3. A fornecedora fica obrigada a informar ao CISAMVI, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da sua ciência, qualquer ato
praticado por si, seus acionistas/sócios, administradores, diretores, empregados, contratados, representantes e/ou terceiros que, sendo
relacionado com o CISAMVI ou com esta Ata de Registro de Preços), infrinja ou represente uma potencial infração às Normas Anticorrupção.
3.4. O CISAMVI poderá, a qualquer tempo, solicitar à fornecedora documentos com a finalidade de verificar o cumprimento das Normas
Anticorrupção.
4. DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao CISAMVI promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
4.2. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser protocolados/encaminhados para o e-mail apoio2@cisamvi.sc.gov.br e
licitacao2@cisamvi.sc.gov.br, devendo no campo assunto do e-mail ser informado: Pedido de Reequilíbrio, item e número ata de registro
de preços.
4.2.1 Para admissibilidade do pedido, o e-mail enviado deverá vir como anexo toda documentação comprobatória do pleito, contrato social
vigente da empresa, documento oficial com foto do preposto, bem como o pedido deve conter assinatura digital de documentos, desde que
inequívoca a autenticidade e integridade ao documento eletrônico e que a assinatura digital seja gerada por processo de criptografia de
chaves públicas, conforme MP n° 2.200-2/2001.
4.2.1.1 O Pedido de Reequilíbrio/cancelamento que não contiver assinatura digital, deverá ter firma reconhecida em cartório.
4.2.2 Todas as Autorizações de Fornecimento emitidas até o protocolo do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, ou cancelamento,
devem ser atendidas considerado o valor até então registrado, ficando o item suspenso para novos pedidos desde a data do protocolo do
pedido até a análise final do requerimento;
4.2.3 Será dado ciência ao remetente do e-mail enviado seu recebimento;
4.2.4 A decisão da análise do pedido se dará através de ofício encaminhado ao remetente da solicitação.
4.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o CISAMVI poderá:
4.3.1 Consultar os demais licitantes que tenham apresentado lance para o lote em questão, questionando-lhe sobre a possibilidade de
assunção do registro, nas condições originalmente pactuadas pelo licitante vencedor ou, ainda, nas condições de sua melhor proposta no
certame ou nas condições atuais de mercado.
4.3.1.1 Obtendo-se possibilidade de inclusão do lote na Ata de Registro de Preços com outro licitante, por valor inferior ao da proposta de
realinhamento, convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
4.3.1.2 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes de esgotado o prazo para fornecimento da Autorização
de Fornecimento.
4.3.2 Cancelar o item cujo valor foi comprovado como inexequível, a fim de inseri-lo em novo processo licitatório.
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4.3.3 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando este
as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.4. Independentemente de solicitação, o Consórcio poderá convocar o fornecedor, após a aprovação da Ata, para negociar a redução dos
preços visando manter o mesmo objeto cotado, na qualidade e especificações indicados na proposta, em virtude de redução dos preços de
mercado.
4.5. A critério do CISAMVI, o item poderá ter seu registro cancelado por ser considerado economicamente desequilibrado, em função de
significativa variação de mercado.
4.6. Caso a beneficiária do registro venha a se locupletar com a redução efetiva dos preços de mercado, não a repassando à Administração,
ficará obrigada à restituição do que houver recebido indevidamente.
4.7. Será possível a subrrogação de direitos e obrigações do fornecedor, nos casos de fusão, cisão ou incorporação, conforme artigo 78,
inciso VI da Lei n° 8.666/93.
5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1. É de responsabilidade do fornecedor registrado:
5.1.1 Cumprir todas as obrigações constantes do Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
5.1.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca, ao fabricante, ao modelo, à procedência, e ao prazo
de validade, constando na embalagem do produto a observação "PROIBIDO A VENDA NO COMÉRCIO”;
5.1.3 Substituir, às suas expensas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação expedida pelo CISAMVI e/ou
município consorciado, o(s) produto(s) que apresentarem defeitos de fabricação ou discordância em relação às especificações previstas no
Termo de Referência;
5.1.4 Reparar, corrigir e remover às suas expensas, no todo ou em parte, dos objetos licitados, em que se verifique danos em decorrência
do transporte, ou técnico, bem como, providências à substituição dos mesmos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;
5.1.5 Comunicar por escrito, ao CISAMVI a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o cumprimento das
obrigações assumidas, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários;
5.1.6 Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor;
5.1.7 Manter durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
5.1.8 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção, fornecimento e entrega do produto, inclusive as despesas de
embarque e transporte, embalagens, frete e seguro, e eventuais perdas e danos;
5.1.9 Acessar o Sistema Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas do CISAMVI a fim de efetuar o recebimento das Autorizações
de Fornecimento;
5.1.10 Incluir a Nota Fiscal em formato .pdf, ou quando for o caso, informar sua DANFE, no Sistema Informatizado de Gestão de Compras
Compartilhadas do CISAMVI;
5.1.11 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da contratação objeto desta licitação ou a ela relacionada;
5.1.12 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CISAMVI e aos municípios consorciados em razão de ação ou
omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações editalícias ou legais a que estiver sujeito;
5.1.13 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por
culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de
ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do Edital e seus anexos.
6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1. Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com o CISAMVI ficam sujeitos à aplicação das sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93, com observância do devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório
e a ampla defesa, quais sejam:
6.1.1 Advertência por escrito;
6.1.2 Multa;
6.1.2.1 Aos fornecedores que não cumprirem com o prazo estabelecido para a entrega será aplicada automaticamente multa, nos seguintes
termos:
6.1.2.2 Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto ficam os fornecedores sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia,
calculada desde o 1° (primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor total do item, na respectiva Autorização de Fornecimento (AF);
6.1.2.3 Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto ficam os fornecedores sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia,
calculada desde o 1° (primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor total do item, na respectiva Autorização de Fornecimento (AF);
6.1.2.3.1 Caso fornecedor solicite prorrogação de prazo de entrega, sendo este não cumprido, o marco original de atraso retroage ao vencimento original da AF, desconsiderando o pedido não cumprido.
6.1.2.4 Caso o fornecedor tenha requerido dilação do prazo da entrega, dentro dos primeiros 20 (vinte) dias da solicitação da AF, conforme
item 21.4, não será aplicada multa até sua efetiva entrega, desde que observado o prazo estipulado no pedido de prorrogação;
6.1.2.5 Não havendo entrega dentro do prazo de dilação solicitado pelo fornecedor, a multa retroagirá a data original do vencimento da AF,
desconsiderando o pedido de prorrogação apresentado anteriormente;
6.1.2.6 Finda a contagem da multa no momento da entrega ou no fim do período de 30 (trinta) dias;
6.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CISAMVI, bem como com qualquer um dos
municípios consorciados, por prazo não superior a 05 (cinco) anos.
6.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação, podendo o CISAMVI incluir as informações no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas
e Suspensas - CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP.
6.2. São consideradas ainda situações de aplicação das sanções previstas no subitem 7.1:
6.2.1 Prestar declaração falsa de que cumpre com os requisitos de habilitação e/ou de conformidade da proposta apresentada com as
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exigências deste Edital;
6.2.2 Recusa do licitante vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato Administrativo dentro do prazo estabelecido pelo
CISAMVI;
6.2.3 Não atendimento às especificações técnicas previstas no Termo de Referência ou na Autorização de Fornecimento;
6.2.4 Entrega de objeto/mercadoria falsificado, furtado, deteriorado, danificado ou inadequado para o uso ou em desconformidade com a
referência técnica da ANVISA, como se verdadeiro ou perfeito fosse.
6.3. A multa moratória é inacumulável com as multas sancionatórias se decorrentes do mesmo fato gerador, entretanto, tendo origem em
fatos diversos, poderão ser cumuladas.
6.4. A aplicação de quaisquer penalidades decorrerá de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, sendo realizadas as intimações através de mensagem eletrônica com confirmação de leitura, enviada ao endereço eletrônico informado pelo licitante no
documento Dados Cadastrais do Fornecedor, ou por correspondência com Aviso de Recebimento, enviado ao endereço da sede da pessoa
jurídica.
6.5. Das decisões que cominarem penalidades, caberá recurso à Diretora Executiva do CISAMVI, no prazo de 10 (dez) dias.
6.6. Ficará suspensa a exigibilidade de penalidades pecuniárias com valor inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), facultando-se ao CISAMVI
exigi-las no caso de, cumulando-as com novas penalidades, o valor total superar a este limite.
6.7. As multas eventualmente aplicadas deverão ser depositadas a favor do CISAMVI no máximo em até 10 (dez) dias do trânsito em julgado
da decisão administrativa que a houver aplicado.
6.8. O CISAMVI, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se no direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pelo fornecedor, independentemente de qualquer Interpelação judicial ou extrajudicial.
7. DAS CONDIÇÕES GERAIS
7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega, acondicionamento e transporte do objeto, recebimento provisório e definitivo, as obrigações do CISAMVI e do(s) fornecedor(es) registrado(s) e demais condições do ajuste encontram-se definidos no
Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021 e no Termo de Referência correspondente.
7.2. O CISAMVI não se obriga a adquirir dos fornecedores vencedores os itens relacionados neste instrumento, nem as quantidades indicadas, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou demais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o
beneficiário do Registro terá preferência, nos termos do artigo 15, § 4°, da Lei n° 8.666/93.
7.3. A quantidade registrada serve apenas como orientação para composição de preço não constituindo, sob nenhuma hipótese, garantia
de faturamento.
7.4. Todas as obrigações estabelecidas no Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021 em relação aos fornecedores vencedores ficam
ratificadas neste instrumento, independentemente de sua transcrição, valendo para todos os fins.
7.5. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes das Leis n°s 8.666/93 e 10.520/02, e dos Decretos n°s n° 7.892/13 e
10.024/19.
8. DO FORO
8.1. É competente o foro da Comarca de Blumenau/SC para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas do presente Contrato Administrativo.
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em formato de assinatura digital de documentos, válida para todos os fins de direito.
Blumenau - SC, 15 de outubro de 2021.
Cleones Hostins
DIRETOR EXECUTIVO – CISAMVI
Noeli Vieira
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI

ARP 226_2021 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Publicação Nº 3359053

ATADEREGISTRODEPREÇOS-N°226/2021
PORFORNECEDOR
PREGÃOELETRÔNICO14/2021
(Vigência de 20/10/2021 até 19/10/2022)
Ao décimo quinto dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE
DO ITAJAÍ – CISAMVI, com sede na Rua Alberto Stein, n° 466, bairro Velha, em Blumenau/SC, inscrito no CNPJ sob n° 03.269.695/000108, neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. Cleones Hostins, inscrito no CPF sob o n° 007.944.929-83, e considerando a
homologação da licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, para Registro de Preços, RESOLVE, nos termos do Edital de Pregão
Eletrônico N° 14/2021, registrar o(s) preço(s) correspondentes ao(s) item(s) vencido(s) por OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 03.033.589/0001-12, situada à Rua Ricardo Georg, N° 1.115, Bairro: Itoupava Central Blumenau-SC - Cep: 89069-100, neste ato representada pela Sra. Deise Evani Pereira Wandall, inscrito (a) no CPF sob o n° 775.898.829-68,
doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento parcelado do objeto a seguir, sujeitando-se as partes às determinações das Leis
n°s 8.666/93 e 10.520/02, dos Decretos Federais n°s 7.892/13 e 10.024/19, e do Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021, em
conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
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0.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico N° 14/2021.
0.2. Os produtos deverão ser entregues nos endereços indicados pelas 16 (dezesseis) Secretarias de Saúde das cidades catarinenses da
região do Médio Vale do Itajaí, consorciadas junto ao CISAMVI, conforme endereços discriminados no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico
N° 14/2021.
0.3. As solicitações de fornecimento serão realizadas diretamente pelas Secretarias Municipais de Saúde, por intermédio de sistema informatizado disponibilizado pelo CISAMVI, conforme a necessidade de cada município, e a entrega deverá obedecer ao prazo estabelecido (20
dias corridos), sob pena de multa pelo atraso registrado.
1. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
1.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições ofertadas pelos fornecedores vencedores da
menor proposta são os que seguem:
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA – CNPJ: 03.033.589/0001-12
Item Produto

3

18

43

45

62

63

Marca

BOLSA, TIPO: COLETORA DE URINA, MODELO: ANTI - REFLUXO INTERNA,
CAPACIDADE: 1800 ML A 2000 ML, apresentação: sistema fechado.composto por :
bolsa coletora em pvc atóxico, transparente, flexível; tubo extensor em pvc atóxico
transparente com comprimento aproximado de 110 cm, flexível; clamp corta fluxo,
que impeça o refluxo da urina da bolsa para a bexiga (e vice-versa); tubo de drenagem em pvc atóxico transparente com pinça corta fluxo; conector universal com
Glomed
tampa para conexão a sonda vesical; válvula anti-refluxo, que impede o retorno da
urina da bolsa às vias urinárias; filtro de ar hidrófobo, com a finalidade de reduzir
os riscos de contaminação; válvula de drenagem, para o esvaziamento da bolsa;
suporte de fixação tipo cabide com cordão para a fixação da bolsa, produto estéril.
Esterilizado por óxido de etileno. Produto de uso único. Registro na ANVISA/MS
DISPOSITIVO, TIPO: PARA INFUSÃO ENDOVENOSA, tamanho(s): Nº 25, material:
tubo vinílico, transparente, atóxico e apirogênico c/ conector luer lock, com asas
e agulhas siliconizadas, estéril, com item de segurança, que recolha totalmente a
agulha (atendendo nr 32), codificados por cor, segundo o padrão universal; agulha
com cânula em aço inox, cilindrica -reta, com bisel médio trifacetado, com a ponta
afiada, não áspero e sem rebarbas; embalado individualmente em material que
Glomed
promova a barreira microbiana e abertura asséptica, constando a data de fabricação, de validade e número do lote e o tipo de esterilização; Registro ANVISA;
validade mínima de 05 anos; embalagem: que contenha informações referentes ao
produto, como lote, data de validade.
SONDA DE FOLEY, EM BORRACHA NATURAL, SILICONADA, ESTÉRIL, COM BALÃO
DE CAPACIDADE 5-10 ML, com 02 (duas) vias, com o número estampado em local
visível. Embalada individualmente com abertura em pétala. TAMANHO/CALIBRE
Glomed
20. Caixa com 12 unidades. Registro no MS.
SONDA DE FOLEY, EM BORRACHA NATURAL, SILICONADA, ESTÉRIL, COM BALÃO
DE CAPACIDADE DE 5-10ML, com 02 (duas) vias, com o número estampado em
local visível. Embalada individualmente com abertura em pétala. TAMANHO/CALIBRE 24. Caixa com 12 unidades. Registro no MS/ANVISA.

Glomed

TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF/BALÃO, N° 7,5, material: pvc transparente,
atóxico, estéril, apirogênico, com conexão padrão e orifício distal, superfície lisa,
graduada em cm, siliconada com ponta distal biselada; com 5 anos de validade a
partir da data de fabricação; embalagem individual estéril com abertura em pétala, Glomed
com dados de identificação, tipo de esterilização e validade, número do lote e
Registro no MS/ANVISA.
TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF/BALÃO, N° 8,0, material: pvc transparente,
atóxico, estéril, apirogênico, com conexão padrão e orifício distal, superfície lisa,
graduada em cm, siliconada com ponta distal biselada; com 5 anos de validade a
Glomed
partir da data de fabricação; embalagem individual estéril com abertura em pétala,
com dados de identificação, tipo de esterilização e validade, número do lote e
Registro no MS/ANVISA.

TOTAL DO VENCEDOR

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

3.720
UNIDADE

R$ 3,6000

R$ 13.392,0000

3.830
UNIDADE

R$ 0,3800

R$ 1.455,4000

861
CAIXA

R$ 40,0000

R$ 34.440,0000

800
CAIXA

R$ 40,0000

R$ 32.000,0000

180
UNIDADE

R$ 5,0000

R$ 900,0000

180
UNIDADE

R$ 4,0000

R$ 720,0000

R$ 82.907,4000

2. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A validade da Ata de Registro de Preços será da data da sua publicação até 19/10/2022 (20/10/2021 até 19/10/2022).
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3. DAS BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS
3.1. A fornecedora declara ter ciência do dever de conduzir os seus negócios de maneira legal, ética e transparente, conforme os requisitos das Normas Anticorrupção, incluindo, mas não se limitando, à Lei Federal n° 12.846/13 e Decreto Federal n° 8.420/15, e de estender
a todos os seus dirigentes, empregados, contratados, colaboradores e terceiros que a representem a obrigação de cumprir as diretrizes
estabelecidas na legislação indicada.
3.2. A fornecedora declara que nenhum valor pago a ela com base na presente Ata de Registro de Preços será utilizado na prática de atos
que infrinjam ou possam infringir as Normas Anticorrupção.
3.3. A fornecedora fica obrigada a informar ao CISAMVI, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da sua ciência, qualquer ato
praticado por si, seus acionistas/sócios, administradores, diretores, empregados, contratados, representantes e/ou terceiros que, sendo
relacionado com o CISAMVI ou com esta Ata de Registro de Preços), infrinja ou represente uma potencial infração às Normas Anticorrupção.
3.4. O CISAMVI poderá, a qualquer tempo, solicitar à fornecedora documentos com a finalidade de verificar o cumprimento das Normas
Anticorrupção.
4. DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao CISAMVI promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
4.2. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser protocolados/encaminhados para o e-mail apoio2@cisamvi.sc.gov.br e
licitacao2@cisamvi.sc.gov.br, devendo no campo assunto do e-mail ser informado: Pedido de Reequilíbrio, item e número ata de registro
de preços.
4.2.1 Para admissibilidade do pedido, o e-mail enviado deverá vir como anexo toda documentação comprobatória do pleito, contrato social
vigente da empresa, documento oficial com foto do preposto, bem como o pedido deve conter assinatura digital de documentos, desde que
inequívoca a autenticidade e integridade ao documento eletrônico e que a assinatura digital seja gerada por processo de criptografia de
chaves públicas, conforme MP n° 2.200-2/2001.
4.2.1.1 O Pedido de Reequilíbrio/cancelamento que não contiver assinatura digital, deverá ter firma reconhecida em cartório.
4.2.2 Todas as Autorizações de Fornecimento emitidas até o protocolo do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, ou cancelamento,
devem ser atendidas considerado o valor até então registrado, ficando o item suspenso para novos pedidos desde a data do protocolo do
pedido até a análise final do requerimento;
4.2.3 Será dado ciência ao remetente do e-mail enviado seu recebimento;
4.2.4 A decisão da análise do pedido se dará através de ofício encaminhado ao remetente da solicitação.
4.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o CISAMVI poderá:
4.3.1 Consultar os demais licitantes que tenham apresentado lance para o lote em questão, questionando-lhe sobre a possibilidade de
assunção do registro, nas condições originalmente pactuadas pelo licitante vencedor ou, ainda, nas condições de sua melhor proposta no
certame ou nas condições atuais de mercado.
4.3.1.1 Obtendo-se possibilidade de inclusão do lote na Ata de Registro de Preços com outro licitante, por valor inferior ao da proposta de
realinhamento, convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
4.3.1.2 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes de esgotado o prazo para fornecimento da Autorização
de Fornecimento.
4.3.2 Cancelar o item cujo valor foi comprovado como inexequível, a fim de inseri-lo em novo processo licitatório.
4.3.3 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando este
as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.4. Independentemente de solicitação, o Consórcio poderá convocar o fornecedor, após a aprovação da Ata, para negociar a redução dos
preços visando manter o mesmo objeto cotado, na qualidade e especificações indicados na proposta, em virtude de redução dos preços de
mercado.
4.5. A critério do CISAMVI, o item poderá ter seu registro cancelado por ser considerado economicamente desequilibrado, em função de
significativa variação de mercado.
4.6. Caso a beneficiária do registro venha a se locupletar com a redução efetiva dos preços de mercado, não a repassando à Administração,
ficará obrigada à restituição do que houver recebido indevidamente.
4.7. Será possível a subrrogação de direitos e obrigações do fornecedor, nos casos de fusão, cisão ou incorporação, conforme artigo 78,
inciso VI da Lei n° 8.666/93.
5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1. É de responsabilidade do fornecedor registrado:
5.1.1 Cumprir todas as obrigações constantes do Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
5.1.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca, ao fabricante, ao modelo, à procedência, e ao prazo
de validade, constando na embalagem do produto a observação "PROIBIDO A VENDA NO COMÉRCIO”;
5.1.3 Substituir, às suas expensas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação expedida pelo CISAMVI e/ou
município consorciado, o(s) produto(s) que apresentarem defeitos de fabricação ou discordância em relação às especificações previstas no
Termo de Referência;
5.1.4 Reparar, corrigir e remover às suas expensas, no todo ou em parte, dos objetos licitados, em que se verifique danos em decorrência
do transporte, ou técnico, bem como, providências à substituição dos mesmos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;
5.1.5 Comunicar por escrito, ao CISAMVI a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o cumprimento das
obrigações assumidas, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários;
5.1.6 Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor;
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5.1.7 Manter durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
5.1.8 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção, fornecimento e entrega do produto, inclusive as despesas de
embarque e transporte, embalagens, frete e seguro, e eventuais perdas e danos;
5.1.9 Acessar o Sistema Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas do CISAMVI a fim de efetuar o recebimento das Autorizações
de Fornecimento;
5.1.10 Incluir a Nota Fiscal em formato .pdf, ou quando for o caso, informar sua DANFE, no Sistema Informatizado de Gestão de Compras
Compartilhadas do CISAMVI;
5.1.11 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da contratação objeto desta licitação ou a ela relacionada;
5.1.12 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CISAMVI e aos municípios consorciados em razão de ação ou
omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações editalícias ou legais a que estiver sujeito;
5.1.13 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por
culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de
ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do Edital e seus anexos.
6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1. Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com o CISAMVI ficam sujeitos à aplicação das sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93, com observância do devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório
e a ampla defesa, quais sejam:
6.1.1 Advertência por escrito;
6.1.2 Multa;
6.1.2.1 Aos fornecedores que não cumprirem com o prazo estabelecido para a entrega será aplicada automaticamente multa, nos seguintes
termos:
6.1.2.2 Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto ficam os fornecedores sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia,
calculada desde o 1° (primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor total do item, na respectiva Autorização de Fornecimento (AF);
6.1.2.3 Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto ficam os fornecedores sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia,
calculada desde o 1° (primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor total do item, na respectiva Autorização de Fornecimento (AF);
6.1.2.3.1 Caso fornecedor solicite prorrogação de prazo de entrega, sendo este não cumprido, o marco original de atraso retroage ao vencimento original da AF, desconsiderando o pedido não cumprido.
6.1.2.4 Caso o fornecedor tenha requerido dilação do prazo da entrega, dentro dos primeiros 20 (vinte) dias da solicitação da AF, conforme
item 21.4, não será aplicada multa até sua efetiva entrega, desde que observado o prazo estipulado no pedido de prorrogação;
6.1.2.5 Não havendo entrega dentro do prazo de dilação solicitado pelo fornecedor, a multa retroagirá a data original do vencimento da AF,
desconsiderando o pedido de prorrogação apresentado anteriormente;
6.1.2.6 Finda a contagem da multa no momento da entrega ou no fim do período de 30 (trinta) dias;
6.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CISAMVI, bem como com qualquer um dos
municípios consorciados, por prazo não superior a 05 (cinco) anos.
6.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação, podendo o CISAMVI incluir as informações no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas
e Suspensas - CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP.
6.2. São consideradas ainda situações de aplicação das sanções previstas no subitem 7.1:
6.2.1 Prestar declaração falsa de que cumpre com os requisitos de habilitação e/ou de conformidade da proposta apresentada com as exigências deste Edital;
6.2.2 Recusa do licitante vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato Administrativo dentro do prazo estabelecido pelo
CISAMVI;
6.2.3 Não atendimento às especificações técnicas previstas no Termo de Referência ou na Autorização de Fornecimento;
6.2.4 Entrega de objeto/mercadoria falsificado, furtado, deteriorado, danificado ou inadequado para o uso ou em desconformidade com a
referência técnica da ANVISA, como se verdadeiro ou perfeito fosse.
6.3. A multa moratória é inacumulável com as multas sancionatórias se decorrentes do mesmo fato gerador, entretanto, tendo origem em
fatos diversos, poderão ser cumuladas.
6.4. A aplicação de quaisquer penalidades decorrerá de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, sendo realizadas as intimações através de mensagem eletrônica com confirmação de leitura, enviada ao endereço eletrônico informado pelo licitante no
documento Dados Cadastrais do Fornecedor, ou por correspondência com Aviso de Recebimento, enviado ao endereço da sede da pessoa
jurídica.
6.5. Das decisões que cominarem penalidades, caberá recurso à Diretora Executiva do CISAMVI, no prazo de 10 (dez) dias.
6.6. Ficará suspensa a exigibilidade de penalidades pecuniárias com valor inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), facultando-se ao CISAMVI
exigi-las no caso de, cumulando-as com novas penalidades, o valor total superar a este limite.
6.7. As multas eventualmente aplicadas deverão ser depositadas a favor do CISAMVI no máximo em até 10 (dez) dias do trânsito em julgado
da decisão administrativa que a houver aplicado.
6.8. O CISAMVI, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se no direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pelo fornecedor, independentemente de qualquer Interpelação judicial ou extrajudicial.
7. DAS CONDIÇÕES GERAIS
7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega, acondicionamento e transporte do objeto, recebimento provisório e definitivo, as obrigações do CISAMVI e do(s) fornecedor(es) registrado(s) e demais condições do ajuste encontram-se definidos no
Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021 e no Termo de Referência correspondente.
7.2. O CISAMVI não se obriga a adquirir dos fornecedores vencedores os itens relacionados neste instrumento, nem as quantidades indicadas, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou demais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o
beneficiário do Registro terá preferência, nos termos do artigo 15, § 4°, da Lei n° 8.666/93.
7.3. A quantidade registrada serve apenas como orientação para composição de preço não constituindo, sob nenhuma hipótese, garantia
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de faturamento.
7.4. Todas as obrigações estabelecidas no Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021 em relação aos fornecedores vencedores ficam
ratificadas neste instrumento, independentemente de sua transcrição, valendo para todos os fins.
7.5. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes das Leis n°s 8.666/93 e 10.520/02, e dos Decretos n°s n° 7.892/13 e
10.024/19.
8. DO FORO
8.1. É competente o foro da Comarca de Blumenau/SC para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas do presente Contrato Administrativo.
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em formato de assinatura digital de documentos, válida para todos os fins de direito.
Blumenau - SC, 15 de outubro de 2021.
Cleones Hostins
DIRETOR EXECUTIVO – CISAMVI
Deise Evani Pereira Wandall
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

ARP 227_2021 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Publicação Nº 3359054

ATADEREGISTRODEPREÇOS-N°227/2021
PORFORNECEDOR
PREGÃOELETRÔNICO14/2021
(Vigência de 20/10/2021 até 19/10/2022)
Ao décimo quinto dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO
ITAJAÍ – CISAMVI, com sede na Rua Alberto Stein, n° 466, bairro Velha, em Blumenau/SC, inscrito no CNPJ sob n° 03.269.695/0001-08,
neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. Cleones Hostins, inscrito no CPF sob o n° 007.944.929-83, e considerando a homologação da licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, para Registro de Preços, RESOLVE, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico
N° 14/2021, registrar o(s) preço(s) correspondentes ao(s) item(s) vencido(s) por PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 03.505.263/0001-40, situada à rua Colibri, 425, Blumenau / SC – CEP 89.032-235, neste
ato representada pelo Sr. Otto Weise, inscrito (a) no CPF sob o n° 047.837.289-25, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento parcelado do objeto a seguir, sujeitando-se as partes às determinações das Leis n°s 8.666/93 e 10.520/02, dos Decretos Federais n°s
7.892/13 e 10.024/19, e do Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021, em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
0.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico N° 14/2021.
0.2. Os produtos deverão ser entregues nos endereços indicados pelas 16 (dezesseis) Secretarias de Saúde das cidades catarinenses da
região do Médio Vale do Itajaí, consorciadas junto ao CISAMVI, conforme endereços discriminados no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico
N° 14/2021.
0.3. As solicitações de fornecimento serão realizadas diretamente pelas Secretarias Municipais de Saúde, por intermédio de sistema informatizado disponibilizado pelo CISAMVI, conforme a necessidade de cada município, e a entrega deverá obedecer ao prazo estabelecido (20
dias corridos), sob pena de multa pelo atraso registrado.
1. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições ofertadas pelos fornecedores vencedores da menor
proposta são os que seguem:
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ 03.505.263/0001-40
Item Produto

27

KIT PAPANICOLAU, tamanho(s): G, tipo: para citologia oncótica do colo do
útero. O kit papanicolau tem como finalidade auxiliar nos procedimentos
ginecológicos e coleta de material para citologia oncótica; componentes
necessários: - 1 espéculo vaginal descartável sem lubrificação; - 1 escova
cervical; - 1 espátula de ayre em madeira; - 1 luva E.V.A; - 1 estojo porta-lâminas; - 1 lâmina de vidro; validade 03 anos; Registro ANVISA; embalagem:
kit embalado em papel grau cirúrgico.
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KIT PAPANICOLAU, tamanho(s): M, tipo: para citologia oncótica do colo do
útero. O kit papanicolau tem como finalidade auxiliar nos procedimentos
ginecológicos e coleta de material para citologia oncótica. Componentes
necessários: - 1 espéculo vaginal descartável sem lubrificação; - 1 escova
cervical; - 1 espátula de ayre em madeira; - 1 luva E.V.A; - 1 estojo porta-lâminas; - 1 lâmina de vidro; validade 03 anos; Registro ANVISA; embalagem:
kit embalado em papel grau cirúrgico.

Cral

KIT PAPANICOLAU, tamanho(s): P, tipo: para citologia oncótica do colo do
útero. O kit papanicolau tem como finalidade auxiliar nos procedimentos ginecológicos e coleta de material para citologia oncótica; componentes necessários: 1 espéculo vaginal descartável sem lubrificação; - 1 escova cervical; - 1
Cral
espátula de ayre em madeira; - 1 luva E.V.A; - 1 estojo porta-lâminas; - 1
lâmina de vidro; validade: 03 anos; Registro ANVISA; embalagem: kit embalado em papel grau cirúrgico.
SONDA DE FOLEY, EM BORRACHA NATURAL, SILICONADA, ESTÉRIL, COM
BALÃO DE CAPACIDADE 5-10 ML, com 02 (duas) vias, com o número do calibre estampado em local visível. Embalada individualmente com abertura em
pétala. TAMANHO: CALIBRE 12. Caixa com 12 unidades. Registro no MS.

Well Lead
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17.770
KIT

R$ 2,5200

R$ 44.780,4000

13.070
KIT

R$ 2,4900

R$ 32.544,3000

140
CAIXA

R$ 43,0000

R$ 6.020,0000

R$ 44,9000

R$ 22.988,8000

SONDA DE FOLEY, SILICONADA, ESTÉRIL, COM BALÃO DE CAPACIDADE 30
ML, com 02 (duas) vias, com o número do calibre estampado em local visível.
512
Embalada individualmente com abertura em pétala. TAMANHO: CALIBRE 18. Well Lead
CAIXA
Caixa com 12 unidades. Registro no MS.
SONDA, TIPO: FOLEY, MODELO: CALIBRE 14, capacidade: balão de 30 cc.
Confeccionada em borracha natural, siliconada, estéril, com duas vias; cada
sonda deverá apresentar a marca comercial, número do calibre e capacidade
do balão estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente;
embalado individualmente em papel grau cirúrgico.
SONDA, TIPO: VESICAL DE FOLEY, MODELO: COM 2 VIAS, MATERIAL: SILICONE, TAMANHO(S): N° 22. Sonda vesical de foley em 100%, de silicone;
número 22; com 2 vias: balão resistente e simétrico de 30ml, válvula com
perfeita vedação, orifícios grandes lisos e arredondados; estéril; descartável;
para uso único; validade mínima de 03 anos; Registro ANVISA; embalagem:
na parte externa contendo identificações do produto, lote. Embalado em
papel grau cirúrgico.
SONDA, TIPO: VESICAL DE FOLEY, MODELO: COM 2 VIAS, MATERIAL: SILICONE, TAMANHO(S): Nº 16. Sonda vesical de foley em 100%, de silicone;
número 16; com 2 vias: balão resistente e simétrico de 30ml, válvula com
perfeita vedação, orifícios grandes lisos e arredondados; estéril; descartável;
para uso único; validade mínima de 03 anos; Registro ANVISA; embalagem:
na parte externa contendo identificações do produto, lote. Embalado em
papel grau cirúrgico.
SONDA, TIPO: VESICAL DE FOLEY, MODELO: COM 2 VIAS, MATERIAL: SILICONE, TAMANHO(S): Nº 18. Sonda vesical de foley em 100%, de silicone;
número 18; com 2 vias: balão resistente e simétrico de 30ml, válvula com
perfeita vedação, orifícios grandes lisos e arredondados; estéril; descartável;
para uso único; validade mínima de 03 anos; Registro ANVISA; embalagem:
na parte externa contendo identificações do produto, lote. Embalado em
papel grau cirúrgico.
SONDA, TIPO: VESICAL DE FOLEY, MODELO: COM 2 VIAS, MATERIAL: SILICONE, TAMANHO(S): Nº 20. Sonda vesical de foley em 100%, de silicone;
número 20; com 2 vias: balão resistente e simétrico de 30ml, válvula com
perfeita vedação, orifícios grandes lisos e arredondados; estéril; descartável;
para uso único; validade mínima de 03 anos Registro ANVISA; embalagem:
na parte externa contendo identificações do produto, lote. Embalado em
papel.

TOTAL DO VENCEDOR

Well Lead

540
UNIDADE

R$ 3,5800

R$ 1.933,2000

Wiltex

852
UNIDADE

R$ 17,0000

R$ 14.484,0000

Wiltex

875
UNIDADE

R$ 17,0000

R$ 14.875,0000

Wiltex

912
UNIDADE

R$ 17,0000

R$ 15.504,0000

Wiltex

720
UNIDADE

R$ 17,0000

R$ 12.240,0000

R$ 175.492,7000

2. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A validade da Ata de Registro de Preços será da data da sua publicação até 19/10/2022 (20/10/2021 até 19/10/2022).
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3. DAS BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS
3.1. A fornecedora declara ter ciência do dever de conduzir os seus negócios de maneira legal, ética e transparente, conforme os requisitos das Normas Anticorrupção, incluindo, mas não se limitando, à Lei Federal n° 12.846/13 e Decreto Federal n° 8.420/15, e de estender
a todos os seus dirigentes, empregados, contratados, colaboradores e terceiros que a representem a obrigação de cumprir as diretrizes
estabelecidas na legislação indicada.
3.2. A fornecedora declara que nenhum valor pago a ela com base na presente Ata de Registro de Preços será utilizado na prática de atos
que infrinjam ou possam infringir as Normas Anticorrupção.
3.3. A fornecedora fica obrigada a informar ao CISAMVI, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da sua ciência, qualquer ato
praticado por si, seus acionistas/sócios, administradores, diretores, empregados, contratados, representantes e/ou terceiros que, sendo
relacionado com o CISAMVI ou com esta Ata de Registro de Preços), infrinja ou represente uma potencial infração às Normas Anticorrupção.
3.4. O CISAMVI poderá, a qualquer tempo, solicitar à fornecedora documentos com a finalidade de verificar o cumprimento das Normas
Anticorrupção.
4. DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao CISAMVI promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
4.2. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser protocolados/encaminhados para o e-mail apoio2@cisamvi.sc.gov.br e
licitacao2@cisamvi.sc.gov.br, devendo no campo assunto do e-mail ser informado: Pedido de Reequilíbrio, item e número ata de registro
de preços.
4.2.1 Para admissibilidade do pedido, o e-mail enviado deverá vir como anexo toda documentação comprobatória do pleito, contrato social
vigente da empresa, documento oficial com foto do preposto, bem como o pedido deve conter assinatura digital de documentos, desde que
inequívoca a autenticidade e integridade ao documento eletrônico e que a assinatura digital seja gerada por processo de criptografia de
chaves públicas, conforme MP n° 2.200-2/2001.
4.2.1.1 O Pedido de Reequilíbrio/cancelamento que não contiver assinatura digital, deverá ter firma reconhecida em cartório.
4.2.2 Todas as Autorizações de Fornecimento emitidas até o protocolo do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, ou cancelamento,
devem ser atendidas considerado o valor até então registrado, ficando o item suspenso para novos pedidos desde a data do protocolo do
pedido até a análise final do requerimento;
4.2.3 Será dado ciência ao remetente do e-mail enviado seu recebimento;
4.2.4 A decisão da análise do pedido se dará através de ofício encaminhado ao remetente da solicitação.
4.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o CISAMVI poderá:
4.3.1 Consultar os demais licitantes que tenham apresentado lance para o lote em questão, questionando-lhe sobre a possibilidade de
assunção do registro, nas condições originalmente pactuadas pelo licitante vencedor ou, ainda, nas condições de sua melhor proposta no
certame ou nas condições atuais de mercado.
4.3.1.1 Obtendo-se possibilidade de inclusão do lote na Ata de Registro de Preços com outro licitante, por valor inferior ao da proposta de
realinhamento, convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
4.3.1.2 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes de esgotado o prazo para fornecimento da Autorização
de Fornecimento.
4.3.2 Cancelar o item cujo valor foi comprovado como inexequível, a fim de inseri-lo em novo processo licitatório.
4.3.3 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando este
as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.4. Independentemente de solicitação, o Consórcio poderá convocar o fornecedor, após a aprovação da Ata, para negociar a redução dos
preços visando manter o mesmo objeto cotado, na qualidade e especificações indicados na proposta, em virtude de redução dos preços de
mercado.
4.5. A critério do CISAMVI, o item poderá ter seu registro cancelado por ser considerado economicamente desequilibrado, em função de
significativa variação de mercado.
4.6. Caso a beneficiária do registro venha a se locupletar com a redução efetiva dos preços de mercado, não a repassando à Administração,
ficará obrigada à restituição do que houver recebido indevidamente.
4.7. Será possível a subrrogação de direitos e obrigações do fornecedor, nos casos de fusão, cisão ou incorporação, conforme artigo 78,
inciso VI da Lei n° 8.666/93.
5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1. É de responsabilidade do fornecedor registrado:
5.1.1 Cumprir todas as obrigações constantes do Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
5.1.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca, ao fabricante, ao modelo, à procedência, e ao prazo
de validade, constando na embalagem do produto a observação "PROIBIDO A VENDA NO COMÉRCIO”;
5.1.3 Substituir, às suas expensas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação expedida pelo CISAMVI e/ou
município consorciado, o(s) produto(s) que apresentarem defeitos de fabricação ou discordância em relação às especificações previstas no
Termo de Referência;
5.1.4 Reparar, corrigir e remover às suas expensas, no todo ou em parte, dos objetos licitados, em que se verifique danos em decorrência
do transporte, ou técnico, bem como, providências à substituição dos mesmos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;
5.1.5 Comunicar por escrito, ao CISAMVI a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o cumprimento das
obrigações assumidas, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários;
5.1.6 Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor;
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5.1.7 Manter durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
5.1.8 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção, fornecimento e entrega do produto, inclusive as despesas de
embarque e transporte, embalagens, frete e seguro, e eventuais perdas e danos;
5.1.9 Acessar o Sistema Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas do CISAMVI a fim de efetuar o recebimento das Autorizações
de Fornecimento;
5.1.10 Incluir a Nota Fiscal em formato .pdf, ou quando for o caso, informar sua DANFE, no Sistema Informatizado de Gestão de Compras
Compartilhadas do CISAMVI;
5.1.11 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da contratação objeto desta licitação ou a ela relacionada;
5.1.12 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CISAMVI e aos municípios consorciados em razão de ação ou
omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações editalícias ou legais a que estiver sujeito;
5.1.13 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por
culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de
ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do Edital e seus anexos.
6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1. Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com o CISAMVI ficam sujeitos à aplicação das sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93, com observância do devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório
e a ampla defesa, quais sejam:
6.1.1 Advertência por escrito;
6.1.2 Multa;
6.1.2.1 Aos fornecedores que não cumprirem com o prazo estabelecido para a entrega será aplicada automaticamente multa, nos seguintes
termos:
6.1.2.2 Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto ficam os fornecedores sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia,
calculada desde o 1° (primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor total do item, na respectiva Autorização de Fornecimento (AF);
6.1.2.3 Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto ficam os fornecedores sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia,
calculada desde o 1° (primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor total do item, na respectiva Autorização de Fornecimento (AF);
6.1.2.3.1 Caso fornecedor solicite prorrogação de prazo de entrega, sendo este não cumprido, o marco original de atraso retroage ao vencimento original da AF, desconsiderando o pedido não cumprido.
6.1.2.4 Caso o fornecedor tenha requerido dilação do prazo da entrega, dentro dos primeiros 20 (vinte) dias da solicitação da AF, conforme
item 21.4, não será aplicada multa até sua efetiva entrega, desde que observado o prazo estipulado no pedido de prorrogação;
6.1.2.5 Não havendo entrega dentro do prazo de dilação solicitado pelo fornecedor, a multa retroagirá a data original do vencimento da AF,
desconsiderando o pedido de prorrogação apresentado anteriormente;
6.1.2.6 Finda a contagem da multa no momento da entrega ou no fim do período de 30 (trinta) dias;
6.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CISAMVI, bem como com qualquer um dos
municípios consorciados, por prazo não superior a 05 (cinco) anos.
6.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação, podendo o CISAMVI incluir as informações no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas
e Suspensas - CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP.
6.2. São consideradas ainda situações de aplicação das sanções previstas no subitem 7.1:
6.2.1 Prestar declaração falsa de que cumpre com os requisitos de habilitação e/ou de conformidade da proposta apresentada com as exigências deste Edital;
6.2.2 Recusa do licitante vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato Administrativo dentro do prazo estabelecido pelo
CISAMVI;
6.2.3 Não atendimento às especificações técnicas previstas no Termo de Referência ou na Autorização de Fornecimento;
6.2.4 Entrega de objeto/mercadoria falsificado, furtado, deteriorado, danificado ou inadequado para o uso ou em desconformidade com a
referência técnica da ANVISA, como se verdadeiro ou perfeito fosse.
6.3. A multa moratória é inacumulável com as multas sancionatórias se decorrentes do mesmo fato gerador, entretanto, tendo origem em
fatos diversos, poderão ser cumuladas.
6.4. A aplicação de quaisquer penalidades decorrerá de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, sendo realizadas as intimações através de mensagem eletrônica com confirmação de leitura, enviada ao endereço eletrônico informado pelo licitante no
documento Dados Cadastrais do Fornecedor, ou por correspondência com Aviso de Recebimento, enviado ao endereço da sede da pessoa
jurídica.
6.5. Das decisões que cominarem penalidades, caberá recurso à Diretora Executiva do CISAMVI, no prazo de 10 (dez) dias.
6.6. Ficará suspensa a exigibilidade de penalidades pecuniárias com valor inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), facultando-se ao CISAMVI
exigi-las no caso de, cumulando-as com novas penalidades, o valor total superar a este limite.
6.7. As multas eventualmente aplicadas deverão ser depositadas a favor do CISAMVI no máximo em até 10 (dez) dias do trânsito em julgado
da decisão administrativa que a houver aplicado.
6.8. O CISAMVI, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se no direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pelo fornecedor, independentemente de qualquer Interpelação judicial ou extrajudicial.
7. DAS CONDIÇÕES GERAIS
7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega, acondicionamento e transporte do objeto, recebimento provisório e definitivo, as obrigações do CISAMVI e do(s) fornecedor(es) registrado(s) e demais condições do ajuste encontram-se definidos no
Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021 e no Termo de Referência correspondente.
7.2. O CISAMVI não se obriga a adquirir dos fornecedores vencedores os itens relacionados neste instrumento, nem as quantidades indicadas, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou demais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o
beneficiário do Registro terá preferência, nos termos do artigo 15, § 4°, da Lei n° 8.666/93.
7.3. A quantidade registrada serve apenas como orientação para composição de preço não constituindo, sob nenhuma hipótese, garantia
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de faturamento.
7.4. Todas as obrigações estabelecidas no Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021 em relação aos fornecedores vencedores ficam
ratificadas neste instrumento, independentemente de sua transcrição, valendo para todos os fins.
7.5. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes das Leis n°s 8.666/93 e 10.520/02, e dos Decretos n°s 7.892/13 e 10.024/19.
8. DO FORO
8.1. É competente o foro da Comarca de Blumenau/SC para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas do presente Contrato Administrativo.
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em formato de assinatura digital de documentos, válida para todos os fins de direito.
Blumenau - SC, 15 de outubro de 2021.
Cleones Hostins
DIRETOR EXECUTIVO – CISAMVI
Otto Weise
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

ARP 228_2021 - SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Publicação Nº 3359057

ATADEREGISTRODEPREÇOS-N°228/2021
PORFORNECEDOR
PREGÃOELETRÔNICO14/2021
(Vigência de 20/10/2021 até 19/10/2022)
Ao décimo quinto dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO
ITAJAÍ – CISAMVI, com sede na Rua Alberto Stein, n° 466, bairro Velha, em Blumenau/SC, inscrito no CNPJ sob n° 03.269.695/0001-08,
neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. Cleones Hostins, inscrito no CPF sob o n° 007.944.929-83, e considerando a homologação da licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, para Registro de Preços, RESOLVE, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico N°
14/2021, registrar o(s) preço(s) correspondentes ao(s) item(s) vencido(s) por SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 05.531.725/0001-20, situada à Avenida Gentil Reinaldo Cordioli, nº 391, bairro Jardim Eldorado
– CEP 88.133-500, na cidade de Palhoça - SC, neste ato representada pelo Sr. Gilson Luiz Dal Mas, inscrito (a) no CPF sob o n° 689.045.25004, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento parcelado do objeto a seguir, sujeitando-se as partes às determinações das
Leis n°s 8.666/93 e 10.520/02, dos Decretos Federais n°s 7.892/13 e 10.024/19, e do Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021,
em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
0.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico N° 14/2021.
0.2. Os produtos deverão ser entregues nos endereços indicados pelas 16 (dezesseis) Secretarias de Saúde das cidades catarinenses da
região do Médio Vale do Itajaí, consorciadas junto ao CISAMVI, conforme endereços discriminados no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico
N° 14/2021.
0.3. As solicitações de fornecimento serão realizadas diretamente pelas Secretarias Municipais de Saúde, por intermédio de sistema informatizado disponibilizado pelo CISAMVI, conforme a necessidade de cada município, e a entrega deverá obedecer ao prazo estabelecido (20
dias corridos), sob pena de multa pelo atraso registrado.
1. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições ofertadas pelos fornecedores vencedores da menor
proposta são os que seguem:
SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ 05.531.725/0001-20
Item Produto

Marca

ASSINADO DIGITALMENTE

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

9

12

DOM/SC - Edição N° 3657

CATETER PERIFÉRICO DE SEGURANÇA Nº. 18 G, com sistema de proteção
total da agulha após punção e sem risco de resíduos biológicos (agulha e
sangue encapsulado); cânula de 45 mm de comprimento, material em poliuretano com tempo de permanência superior à 72 horas, com parede fina
e ponta levemente afunilada, radiopaco; agulha siliconada, com bisel curto
e trifacetado; com conector luerlock, adaptando-se em qualquer equipo ou
seringa, atóxico, estéril; embalagem individual, papel grau cirúrgico, com
6.215
Autoguard
abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, proUNIDADE
cedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro
no ministério da saúde, conforme nr32 atendendo portaria federal 485 de
11/11/2005. Obs: a empresa vencedora deverá proporcionar treinamento
e acompanhamento deste produto. Com 05 anos de validade. Registro na
ANVISA/MS.
CATETER PERIFÉRICO DE SEGURANÇA Nº. 24 G, com sistema de proteção
total da agulha após punção e sem risco de resíduos biológicos (agulha e
sangue encapsulado); cânula de 45 mm de comprimento, material em poliuretano com tempo de permanência superior à 72 horas, com parede fina
e ponta levemente afunilada, radiopaco; agulha siliconada, com bisel curto
e trifacetado; com conector luerlock, adaptando-se em qualquer equipo ou
18.115
seringa, atóxico, estéril; embalagem individual, papel grau cirúrgico, com
Autoguard
UNIDADE
abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro
no ministério da saúde, conforme nr32 atendendo portaria federal 485 de
11/11/2005. Obs: a empresa vencedora deverá proporcionar treinamento
e acompanhamento deste produto. Com 05 anos de validade.

TOTAL DO VENCEDOR
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R$ 2,7500

R$ 17.091,2500

R$ 3,0500

R$ 55.250,7500

R$ 72.342,0000

2. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A validade da Ata de Registro de Preços será da data da sua publicação até 19/10/2022 (20/10/2021 até 19/10/2022).
3. DAS BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS
3.1. A fornecedora declara ter ciência do dever de conduzir os seus negócios de maneira legal, ética e transparente, conforme os requisitos das Normas Anticorrupção, incluindo, mas não se limitando, à Lei Federal n° 12.846/13 e Decreto Federal n° 8.420/15, e de estender
a todos os seus dirigentes, empregados, contratados, colaboradores e terceiros que a representem a obrigação de cumprir as diretrizes
estabelecidas na legislação indicada.
3.2. A fornecedora declara que nenhum valor pago a ela com base na presente Ata de Registro de Preços será utilizado na prática de atos
que infrinjam ou possam infringir as Normas Anticorrupção.
3.3. A fornecedora fica obrigada a informar ao CISAMVI, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da sua ciência, qualquer ato
praticado por si, seus acionistas/sócios, administradores, diretores, empregados, contratados, representantes e/ou terceiros que, sendo
relacionado com o CISAMVI ou com esta Ata de Registro de Preços), infrinja ou represente uma potencial infração às Normas Anticorrupção.
3.4. O CISAMVI poderá, a qualquer tempo, solicitar à fornecedora documentos com a finalidade de verificar o cumprimento das Normas
Anticorrupção.
4. DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao CISAMVI promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
4.2. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser protocolados/encaminhados para o e-mail apoio2@cisamvi.sc.gov.br e
licitacao2@cisamvi.sc.gov.br, devendo no campo assunto do e-mail ser informado: Pedido de Reequilíbrio, item e número ata de registro
de preços.
4.2.1 Para admissibilidade do pedido, o e-mail enviado deverá vir como anexo toda documentação comprobatória do pleito, contrato social
vigente da empresa, documento oficial com foto do preposto, bem como o pedido deve conter assinatura digital de documentos, desde que
inequívoca a autenticidade e integridade ao documento eletrônico e que a assinatura digital seja gerada por processo de criptografia de
chaves públicas, conforme MP n° 2.200-2/2001.
4.2.1.1 O Pedido de Reequilíbrio/cancelamento que não contiver assinatura digital, deverá ter firma reconhecida em cartório.
4.2.2 Todas as Autorizações de Fornecimento emitidas até o protocolo do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, ou cancelamento,
devem ser atendidas considerado o valor até então registrado, ficando o item suspenso para novos pedidos desde a data do protocolo do
pedido até a análise final do requerimento;
4.2.3 Será dado ciência ao remetente do e-mail enviado seu recebimento;
4.2.4 A decisão da análise do pedido se dará através de ofício encaminhado ao remetente da solicitação.
4.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o CISAMVI poderá:
4.3.1 Consultar os demais licitantes que tenham apresentado lance para o lote em questão, questionando-lhe sobre a possibilidade de
assunção do registro, nas condições originalmente pactuadas pelo licitante vencedor ou, ainda, nas condições de sua melhor proposta no
certame ou nas condições atuais de mercado.
4.3.1.1 Obtendo-se possibilidade de inclusão do lote na Ata de Registro de Preços com outro licitante, por valor inferior ao da proposta de
ASSINADO DIGITALMENTE
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realinhamento, convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
4.3.1.2 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes de esgotado o prazo para fornecimento da Autorização
de Fornecimento.
4.3.2 Cancelar o item cujo valor foi comprovado como inexequível, a fim de inseri-lo em novo processo licitatório.
4.3.3 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando este
as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.4. Independentemente de solicitação, o Consórcio poderá convocar o fornecedor, após a aprovação da Ata, para negociar a redução dos
preços visando manter o mesmo objeto cotado, na qualidade e especificações indicados na proposta, em virtude de redução dos preços de
mercado.
4.5. A critério do CISAMVI, o item poderá ter seu registro cancelado por ser considerado economicamente desequilibrado, em função de
significativa variação de mercado.
4.6. Caso a beneficiária do registro venha a se locupletar com a redução efetiva dos preços de mercado, não a repassando à Administração,
ficará obrigada à restituição do que houver recebido indevidamente.
4.7. Será possível a subrrogação de direitos e obrigações do fornecedor, nos casos de fusão, cisão ou incorporação, conforme artigo 78,
inciso VI da Lei n° 8.666/93.
5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1. É de responsabilidade do fornecedor registrado:
5.1.1 Cumprir todas as obrigações constantes do Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
5.1.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca, ao fabricante, ao modelo, à procedência, e ao prazo
de validade, constando na embalagem do produto a observação "PROIBIDO A VENDA NO COMÉRCIO”;
5.1.3 Substituir, às suas expensas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação expedida pelo CISAMVI e/ou
município consorciado, o(s) produto(s) que apresentarem defeitos de fabricação ou discordância em relação às especificações previstas no
Termo de Referência;
5.1.4 Reparar, corrigir e remover às suas expensas, no todo ou em parte, dos objetos licitados, em que se verifique danos em decorrência
do transporte, ou técnico, bem como, providências à substituição dos mesmos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;
5.1.5 Comunicar por escrito, ao CISAMVI a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o cumprimento das
obrigações assumidas, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários;
5.1.6 Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor;
5.1.7 Manter durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
5.1.8 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção, fornecimento e entrega do produto, inclusive as despesas de
embarque e transporte, embalagens, frete e seguro, e eventuais perdas e danos;
5.1.9 Acessar o Sistema Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas do CISAMVI a fim de efetuar o recebimento das Autorizações
de Fornecimento;
5.1.10 Incluir a Nota Fiscal em formato .pdf, ou quando for o caso, informar sua DANFE, no Sistema Informatizado de Gestão de Compras
Compartilhadas do CISAMVI;
5.1.11 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da contratação objeto desta licitação ou a ela relacionada;
5.1.12 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CISAMVI e aos municípios consorciados em razão de ação ou
omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações editalícias ou legais a que estiver sujeito;
5.1.13 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por
culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de
ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do Edital e seus anexos.
6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1. Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com o CISAMVI ficam sujeitos à aplicação das sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93, com observância do devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório
e a ampla defesa, quais sejam:
6.1.1 Advertência por escrito;
6.1.2 Multa;
6.1.2.1 Aos fornecedores que não cumprirem com o prazo estabelecido para a entrega será aplicada automaticamente multa, nos seguintes
termos:
6.1.2.2 Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto ficam os fornecedores sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia,
calculada desde o 1° (primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor total do item, na respectiva Autorização de Fornecimento (AF);
6.1.2.3 Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto ficam os fornecedores sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia,
calculada desde o 1° (primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor total do item, na respectiva Autorização de Fornecimento (AF);
6.1.2.3.1 Caso fornecedor solicite prorrogação de prazo de entrega, sendo este não cumprido, o marco original de atraso retroage ao vencimento original da AF, desconsiderando o pedido não cumprido.
6.1.2.4 Caso o fornecedor tenha requerido dilação do prazo da entrega, dentro dos primeiros 20 (vinte) dias da solicitação da AF, conforme
item 21.4, não será aplicada multa até sua efetiva entrega, desde que observado o prazo estipulado no pedido de prorrogação;
6.1.2.5 Não havendo entrega dentro do prazo de dilação solicitado pelo fornecedor, a multa retroagirá a data original do vencimento da AF,
desconsiderando o pedido de prorrogação apresentado anteriormente;
6.1.2.6 Finda a contagem da multa no momento da entrega ou no fim do período de 30 (trinta) dias;
6.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CISAMVI, bem como com qualquer um dos
municípios consorciados, por prazo não superior a 05 (cinco) anos.
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6.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação, podendo o CISAMVI incluir as informações no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas
e Suspensas - CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP.
6.2. São consideradas ainda situações de aplicação das sanções previstas no subitem 7.1:
6.2.1 Prestar declaração falsa de que cumpre com os requisitos de habilitação e/ou de conformidade da proposta apresentada com as exigências deste Edital;
6.2.2 Recusa do licitante vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato Administrativo dentro do prazo estabelecido pelo
CISAMVI;
6.2.3 Não atendimento às especificações técnicas previstas no Termo de Referência ou na Autorização de Fornecimento;
6.2.4 Entrega de objeto/mercadoria falsificado, furtado, deteriorado, danificado ou inadequado para o uso ou em desconformidade com a
referência técnica da ANVISA, como se verdadeiro ou perfeito fosse.
6.3. A multa moratória é inacumulável com as multas sancionatórias se decorrentes do mesmo fato gerador, entretanto, tendo origem em
fatos diversos, poderão ser cumuladas.
6.4. A aplicação de quaisquer penalidades decorrerá de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, sendo realizadas as intimações através de mensagem eletrônica com confirmação de leitura, enviada ao endereço eletrônico informado pelo licitante no
documento Dados Cadastrais do Fornecedor, ou por correspondência com Aviso de Recebimento, enviado ao endereço da sede da pessoa
jurídica.
6.5. Das decisões que cominarem penalidades, caberá recurso à Diretora Executiva do CISAMVI, no prazo de 10 (dez) dias.
6.6. Ficará suspensa a exigibilidade de penalidades pecuniárias com valor inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), facultando-se ao CISAMVI
exigi-las no caso de, cumulando-as com novas penalidades, o valor total superar a este limite.
6.7. As multas eventualmente aplicadas deverão ser depositadas a favor do CISAMVI no máximo em até 10 (dez) dias do trânsito em julgado
da decisão administrativa que a houver aplicado.
6.8. O CISAMVI, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se no direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pelo fornecedor, independentemente de qualquer Interpelação judicial ou extrajudicial.
7. DAS CONDIÇÕES GERAIS
7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega, acondicionamento e transporte do objeto, recebimento provisório e definitivo, as obrigações do CISAMVI e do(s) fornecedor(es) registrado(s) e demais condições do ajuste encontram-se definidos no
Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021 e no Termo de Referência correspondente.
7.2. O CISAMVI não se obriga a adquirir dos fornecedores vencedores os itens relacionados neste instrumento, nem as quantidades indicadas, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou demais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o
beneficiário do Registro terá preferência, nos termos do artigo 15, § 4°, da Lei n° 8.666/93.
7.3. A quantidade registrada serve apenas como orientação para composição de preço não constituindo, sob nenhuma hipótese, garantia
de faturamento.
7.4. Todas as obrigações estabelecidas no Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021 em relação aos fornecedores vencedores ficam
ratificadas neste instrumento, independentemente de sua transcrição, valendo para todos os fins.
7.5. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes das Leis n°s 8.666/93 e 10.520/02, e dos Decretos n°s 7.892/13 e 10.024/19.
8. DO FORO
8.1. É competente o foro da Comarca de Blumenau/SC para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas do presente Contrato Administrativo.
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em formato de assinatura digital de documentos, válida para todos os fins de direito.
Blumenau - SC, 15 de outubro de 2021.
Cleones Hostins
DIRETOR EXECUTIVO – CISAMVI
Gilson Luiz Dal Mas
SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

ARP 229_2021 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSPITALARES LTDA

Publicação Nº 3359058

ATADEREGISTRODEPREÇOS-N°229/2021
PORFORNECEDOR
PREGÃOELETRÔNICO14/2021
(Vigência de 20/10/2021 até 19/10/2022)
Ao décimo quinto dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE
DO ITAJAÍ – CISAMVI, com sede na Rua Alberto Stein, n° 466, bairro Velha, em Blumenau/SC, inscrito no CNPJ sob n° 03.269.695/000108, neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. Cleones Hostins, inscrito no CPF sob o n° 007.944.929-83, e considerando a
homologação da licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, para Registro de Preços, RESOLVE, nos termos do Edital de Pregão
Eletrônico N° 14/2021, registrar o(s) preço(s) correspondentes ao(s) item(s) vencido(s) por TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 06.555.143/0001-46, situada à Rua Pedro Thiesen Júnior,
nº 478 – Bairro Aririu, CEP: 88135-420, Palhoça/SC, neste ato representada pelo Sr. Alexandre Bianchini de Azevedo, inscrito (a) no CPF
sob o n°921.201.217-53, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento parcelado do objeto a seguir, sujeitando-se as partes
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às determinações das Leis n°s 8.666/93 e 10.520/02, dos Decretos Federais n°s 7.892/13 e 10.024/19, e do Edital de Licitação – Pregão
Eletrônico N° 14/2021, em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
0.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico N° 14/2021.
0.2. Os produtos deverão ser entregues nos endereços indicados pelas 16 (dezesseis) Secretarias de Saúde das cidades catarinenses da
região do Médio Vale do Itajaí, consorciadas junto ao CISAMVI, conforme endereços discriminados no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico
N° 14/2021.
0.3. As solicitações de fornecimento serão realizadas diretamente pelas Secretarias Municipais de Saúde, por intermédio de sistema informatizado disponibilizado pelo CISAMVI, conforme a necessidade de cada município, e a entrega deverá obedecer ao prazo estabelecido (20
dias corridos), sob pena de multa pelo atraso registrado.
1. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições ofertadas pelos fornecedores vencedores da menor
proposta são os que seguem:
TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA- CNPJ 06.555.143/0001-46
Item

17

36

37

Produto
DISPOSITIVO PARA TRANSFERÊNCIA DE SOLUÇÕES, com conexão
luer lock, apirogênico estéril, que se adapte em frasco ou bolsa de soro
(universal). Dispositivo perfurante e com tampas protetoras; embalagem
individual, com abertura em pétala. ideal para irrigações de curativos e
outros procedimentos com soluções estéreis. Registro ANVISA.
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N º 12, descartável, estéril, atóxica,
apirogênica, confeccionada em polivinil ou similar. Flexível com conector
que se adapte à conexão de vácuo, ponta delicada e atraumática, com
um orifício na extremidade e dois furos em paredes opostas. Embalada
individualmente. Registro ANVISA/MS.
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N º 14, descartável, estéril, atóxica,
apirogênica, confeccionada em polivinil ou similar. Flexível com conector
que se adapte à conexão de vácuo, ponta delicada e atraumática, com
um orifício na extremidade e dois furos em paredes opostas. Embalada
individualmente. Registro ANVISA/MS.

TOTAL DO VENCEDOR

Marca

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

TKL

1.430
FRASCO

R$ 0,6100

R$ 872,3000

Biosani

32.350
UNIDADE

R$ 0,5000

R$ 16.175,0000

Biosani

17.350
UNIDADE

R$ 0,5300

R$ 9.195,5000

R$ 26.242,8000

2. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A validade da Ata de Registro de Preços será da data da sua publicação até 19/10/2022 (20/10/2021 até 19/10/2022).
3. DAS BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS
3.1. A fornecedora declara ter ciência do dever de conduzir os seus negócios de maneira legal, ética e transparente, conforme os requisitos das Normas Anticorrupção, incluindo, mas não se limitando, à Lei Federal n° 12.846/13 e Decreto Federal n° 8.420/15, e de estender
a todos os seus dirigentes, empregados, contratados, colaboradores e terceiros que a representem a obrigação de cumprir as diretrizes
estabelecidas na legislação indicada.
3.2. A fornecedora declara que nenhum valor pago a ela com base na presente Ata de Registro de Preços será utilizado na prática de atos
que infrinjam ou possam infringir as Normas Anticorrupção.
3.3. A fornecedora fica obrigada a informar ao CISAMVI, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da sua ciência, qualquer ato
praticado por si, seus acionistas/sócios, administradores, diretores, empregados, contratados, representantes e/ou terceiros que, sendo
relacionado com o CISAMVI ou com esta Ata de Registro de Preços), infrinja ou represente uma potencial infração às Normas Anticorrupção.
3.4. O CISAMVI poderá, a qualquer tempo, solicitar à fornecedora documentos com a finalidade de verificar o cumprimento das Normas
Anticorrupção.
4. DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao CISAMVI promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
4.2. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser protocolados/encaminhados para o e-mail apoio2@cisamvi.sc.gov.br e
licitacao2@cisamvi.sc.gov.br, devendo no campo assunto do e-mail ser informado: Pedido de Reequilíbrio, item e número ata de registro
de preços.
4.2.1 Para admissibilidade do pedido, o e-mail enviado deverá vir como anexo toda documentação comprobatória do pleito, contrato social
vigente da empresa, documento oficial com foto do preposto, bem como o pedido deve conter assinatura digital de documentos, desde que
inequívoca a autenticidade e integridade ao documento eletrônico e que a assinatura digital seja gerada por processo de criptografia de
chaves públicas, conforme MP n° 2.200-2/2001.
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 2567

4.2.1.1 O Pedido de Reequilíbrio/cancelamento que não contiver assinatura digital, deverá ter firma reconhecida em cartório.
4.2.2 Todas as Autorizações de Fornecimento emitidas até o protocolo do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, ou cancelamento,
devem ser atendidas considerado o valor até então registrado, ficando o item suspenso para novos pedidos desde a data do protocolo do
pedido até a análise final do requerimento;
4.2.3 Será dado ciência ao remetente do e-mail enviado seu recebimento;
4.2.4 A decisão da análise do pedido se dará através de ofício encaminhado ao remetente da solicitação.
4.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o CISAMVI poderá:
4.3.1 Consultar os demais licitantes que tenham apresentado lance para o lote em questão, questionando-lhe sobre a possibilidade de
assunção do registro, nas condições originalmente pactuadas pelo licitante vencedor ou, ainda, nas condições de sua melhor proposta no
certame ou nas condições atuais de mercado.
4.3.1.1 Obtendo-se possibilidade de inclusão do lote na Ata de Registro de Preços com outro licitante, por valor inferior ao da proposta de
realinhamento, convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
4.3.1.2 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes de esgotado o prazo para fornecimento da Autorização
de Fornecimento.
4.3.2 Cancelar o item cujo valor foi comprovado como inexequível, a fim de inseri-lo em novo processo licitatório.
4.3.3 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando este
as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.4. Independentemente de solicitação, o Consórcio poderá convocar o fornecedor, após a aprovação da Ata, para negociar a redução dos
preços visando manter o mesmo objeto cotado, na qualidade e especificações indicados na proposta, em virtude de redução dos preços de
mercado.
4.5. A critério do CISAMVI, o item poderá ter seu registro cancelado por ser considerado economicamente desequilibrado, em função de
significativa variação de mercado.
4.6. Caso a beneficiária do registro venha a se locupletar com a redução efetiva dos preços de mercado, não a repassando à Administração,
ficará obrigada à restituição do que houver recebido indevidamente.
4.7. Será possível a subrrogação de direitos e obrigações do fornecedor, nos casos de fusão, cisão ou incorporação, conforme artigo 78,
inciso VI da Lei n° 8.666/93.
5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1. É de responsabilidade do fornecedor registrado:
5.1.1 Cumprir todas as obrigações constantes do Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
5.1.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca, ao fabricante, ao modelo, à procedência, e ao prazo
de validade, constando na embalagem do produto a observação "PROIBIDO A VENDA NO COMÉRCIO”;
5.1.3 Substituir, às suas expensas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação expedida pelo CISAMVI e/ou
município consorciado, o(s) produto(s) que apresentarem defeitos de fabricação ou discordância em relação às especificações previstas no
Termo de Referência;
5.1.4 Reparar, corrigir e remover às suas expensas, no todo ou em parte, dos objetos licitados, em que se verifique danos em decorrência
do transporte, ou técnico, bem como, providências à substituição dos mesmos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;
5.1.5 Comunicar por escrito, ao CISAMVI a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o cumprimento das
obrigações assumidas, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários;
5.1.6 Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor;
5.1.7 Manter durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
5.1.8 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção, fornecimento e entrega do produto, inclusive as despesas de
embarque e transporte, embalagens, frete e seguro, e eventuais perdas e danos;
5.1.9 Acessar o Sistema Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas do CISAMVI a fim de efetuar o recebimento das Autorizações
de Fornecimento;
5.1.10 Incluir a Nota Fiscal em formato .pdf, ou quando for o caso, informar sua DANFE, no Sistema Informatizado de Gestão de Compras
Compartilhadas do CISAMVI;
5.1.11 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da contratação objeto desta licitação ou a ela relacionada;
5.1.12 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CISAMVI e aos municípios consorciados em razão de ação ou
omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações editalícias ou legais a que estiver sujeito;
5.1.13 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por
culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de
ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do Edital e seus anexos.
6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1. Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com o CISAMVI ficam sujeitos à aplicação das sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93, com observância do devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório
e a ampla defesa, quais sejam:
6.1.1 Advertência por escrito;
6.1.2 Multa;
6.1.2.1 Aos fornecedores que não cumprirem com o prazo estabelecido para a entrega será aplicada automaticamente multa, nos seguintes
termos:
6.1.2.2 Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto ficam os fornecedores sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia,
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calculada desde o 1° (primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor total do item, na respectiva Autorização de Fornecimento (AF);
6.1.2.3 Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto ficam os fornecedores sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia,
calculada desde o 1° (primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor total do item, na respectiva Autorização de Fornecimento (AF);
6.1.2.3.1 Caso fornecedor solicite prorrogação de prazo de entrega, sendo este não cumprido, o marco original de atraso retroage ao vencimento original da AF, desconsiderando o pedido não cumprido.
6.1.2.4 Caso o fornecedor tenha requerido dilação do prazo da entrega, dentro dos primeiros 20 (vinte) dias da solicitação da AF, conforme
item 21.4, não será aplicada multa até sua efetiva entrega, desde que observado o prazo estipulado no pedido de prorrogação;
6.1.2.5 Não havendo entrega dentro do prazo de dilação solicitado pelo fornecedor, a multa retroagirá a data original do vencimento da AF,
desconsiderando o pedido de prorrogação apresentado anteriormente;
6.1.2.6 Finda a contagem da multa no momento da entrega ou no fim do período de 30 (trinta) dias;
6.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CISAMVI, bem como com qualquer um dos
municípios consorciados, por prazo não superior a 05 (cinco) anos.
6.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação, podendo o CISAMVI incluir as informações no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas
e Suspensas - CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP.
6.2. São consideradas ainda situações de aplicação das sanções previstas no subitem 7.1:
6.2.1 Prestar declaração falsa de que cumpre com os requisitos de habilitação e/ou de conformidade da proposta apresentada com as exigências deste Edital;
6.2.2 Recusa do licitante vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato Administrativo dentro do prazo estabelecido pelo
CISAMVI;
6.2.3 Não atendimento às especificações técnicas previstas no Termo de Referência ou na Autorização de Fornecimento;
6.2.4 Entrega de objeto/mercadoria falsificado, furtado, deteriorado, danificado ou inadequado para o uso ou em desconformidade com a
referência técnica da ANVISA, como se verdadeiro ou perfeito fosse.
6.3. A multa moratória é inacumulável com as multas sancionatórias se decorrentes do mesmo fato gerador, entretanto, tendo origem em
fatos diversos, poderão ser cumuladas.
6.4. A aplicação de quaisquer penalidades decorrerá de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, sendo realizadas as intimações através de mensagem eletrônica com confirmação de leitura, enviada ao endereço eletrônico informado pelo licitante no
documento Dados Cadastrais do Fornecedor, ou por correspondência com Aviso de Recebimento, enviado ao endereço da sede da pessoa
jurídica.
6.5. Das decisões que cominarem penalidades, caberá recurso à Diretora Executiva do CISAMVI, no prazo de 10 (dez) dias.
6.6. Ficará suspensa a exigibilidade de penalidades pecuniárias com valor inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), facultando-se ao CISAMVI
exigi-las no caso de, cumulando-as com novas penalidades, o valor total superar a este limite.
6.7. As multas eventualmente aplicadas deverão ser depositadas a favor do CISAMVI no máximo em até 10 (dez) dias do trânsito em julgado
da decisão administrativa que a houver aplicado.
6.8. O CISAMVI, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se no direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pelo fornecedor, independentemente de qualquer Interpelação judicial ou extrajudicial.
7. DAS CONDIÇÕES GERAIS
7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega, acondicionamento e transporte do objeto, recebimento provisório e definitivo, as obrigações do CISAMVI e do(s) fornecedor(es) registrado(s) e demais condições do ajuste encontram-se definidos no
Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021 e no Termo de Referência correspondente.
7.2. O CISAMVI não se obriga a adquirir dos fornecedores vencedores os itens relacionados neste instrumento, nem as quantidades indicadas, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou demais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o
beneficiário do Registro terá preferência, nos termos do artigo 15, § 4°, da Lei n° 8.666/93.
7.3. A quantidade registrada serve apenas como orientação para composição de preço não constituindo, sob nenhuma hipótese, garantia
de faturamento.
7.4. Todas as obrigações estabelecidas no Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 14/2021 em relação aos fornecedores vencedores ficam
ratificadas neste instrumento, independentemente de sua transcrição, valendo para todos os fins.
7.5. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes das Leis n°s 8.666/93 e 10.520/02, e dos Decretos n°s 7.892/13 e 10.024/19.
8. DO FORO
8.1. É competente o foro da Comarca de Blumenau/SC para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas do presente Contrato Administrativo.
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em formato de assinatura digital de documentos, válida para todos os fins de direito.
Blumenau - SC, 15 de outubro de 2021.
Cleones Hostins
DIRETOR EXECUTIVO – CISAMVI
Alexandre Bianchini de Azevedo
TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.
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ARP GERAL PE 14_2021 - MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL

Publicação Nº 3358995

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C039C0C856826FD069785C7736F1564DEA82431C

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - GERAL
P R E G Ã O E L E T R Ô N I C O 14 / 2 0 2 1
Vigência de 20/10/2021 até 19/10/2022

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ
– CISAMVI, com sede na Rua Alberto Stein, n° 466, bairro Velha, em Blumenau/SC,
inscrito no CNPJ sob n° 03.269.695/0001-08, neste ato representado por seu Diretor
Executivo, Sr. Cleones Hostins, inscrito no CPF sob o n° 007.944.929-83, e considerando
a homologação da licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, para Registro de
Preços, RESOLVE, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico N° 14/2021, registrar os
preços das empresas indicadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas
alcançadas, nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital e as
constantes desta Ata de Registro de Preços, e sujeitando-se as partes às normas constantes
nas Leis n°s 8.666/93 e 10.520/02 e dos Decretos Federais n°s 7.892/13 e 10.024/19, e
suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de
MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, conforme especificações contidas
no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico N° 14/2021.
1.2. Os produtos deverão ser entregues nos endereços indicados pelas 16 (dezesseis)
Secretarias de Saúde das cidades catarinenses da região do Médio Vale do Itajaí,
consorciadas junto ao CISAMVI, conforme endereços discriminados no Anexo I
do Edital de Pregão Eletrônico N° 14/2021.

1.3. As solicitações de fornecimento serão realizadas diretamente pelas Secretarias
Municipais de Saúde, por intermédio de sistema informatizado disponibilizado pelo
CISAMVI, conforme a necessidade de cada município, e a entrega deverá obedecer
ao prazo estabelecido (20 dias corridos), sob pena de multa pelo atraso registrado.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade e as demais
condições ofertadas pelos fornecedores vencedores da menor proposta são os que
seguem:
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ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- CNPJ 12.014.370/0001-67
Item

Produto

Marca

59

TUBO
ENDOTRAQUEAL
COM
CUFF/BALÃO, N° 4,5, material: pvc
transparente,
atóxico,
estéril,
apirogênico, com conexão padrão e
orifício distal, superfície lisa, graduada
em cm, siliconada com ponta distal
biselada; com 5 anos de validade a
partir da data de fabricação;
embalagem individual estéril com
abertura em pétala, com dados de
identificação, tipo de esterilização e
validade, número do lote e Registro no
MS/ANVISA.

Solidor

TUBO
ENDOTRAQUEAL
COM
CUFF/BALÃO, N° 5,5, material: pvc
transparente,
atóxico,
estéril,
apirogênico, com conexão padrão e
orifício distal, superfície lisa, graduada
em cm, siliconada com ponta distal
biselada; com 5 anos de validade a
partir da data de fabricação;
embalagem individual estéril com
abertura em pétala, com dados de
identificação, tipo de esterilização e
validade, número do lote e Registro no
MS/ANVISA.

Solidor

60

Quantidade

Valor
Unitário

Valor Total

110

R$ 5,5000

R$ 605,0000

5,0000

550,0000

UNIDADE

110
UNIDADE

TOTAL DO VENCEDOR

R$ 1.155,00

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA- CNPJ 00.802.002/0001-02
Item

Produto

Marca

4

CANETA PARA ELETROCAUTÉRIO COM
CABO AUTOCLAVÁVEL, para bisturi
elétrico monopolar, autoclavavel, bp
100 plus emai.

Emai

GARROTE, aplicação: para coleta de
sangue e punção venosa, tipo: em tiras,
dimensões: 2,5 cm x 36 cm,
hipoalergênico, livre de látex, não

Cral

23

Quantidad
e

Valor
Unitário

Valor Total

57

R$ 352,6867

R$
20.103,1419

R$ 22,8021

R$
23.714,18440

UNIDADE

1.040
UNIDADE
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talcado, uso único. Apresentação: Caixa
dispensadora com rolo de 25 tiras, com
espaçamento de 36 cm, serrilhado.
TOTAL DO VENCEDOR

R$
43.817,3259

BMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP- CNPJ 27.300.682/0001-04
Item

Produto

Marca

Quantidade

Valor
Unitário

Valor Total

10

CATETER PERIFÉRICO DE SEGURANÇA
Nº. 20 G, com sistema de proteção total
da agulha após punção e sem risco de
resíduos biológicos (agulha e sangue
encapsulado); cânula de 45 mm de
comprimento, material em poliuretano
com tempo de permanência superior à
72 horas, com parede fina e ponta
levemente afunilada, radiopaco; agulha
siliconada, com bisel curto e
trifacetado; com conector luerlock,
adaptando-se em qualquer equipo ou
seringa, atóxico, estéril; embalagem
individual, papel grau cirúrgico, com
abertura
asséptica,
contendo
externamente dados de identificação,
procedência, tipo e data de
esterilização, validade, número do lote,
registro no ministério da saúde/anvisa,
conforme nr32 atendendo portaria
federal 485 de 11/11/2005. Obs: a
empresa
vencedora
deverá
proporcionar
treinamento
e
acompanhamento deste produto. Com
05 anos de validade.

Protectiv
Plus

15.115

R$ 3,0100

UNIDADE

R$
45.496,1500

LENÇOL DESCARTÁVEL PARA MACA,
confeccionado em tecido não tecido
(TNT), 100% em polipropileno, com
elástico em toda a margem para melhor
fixação e ajuste. MEDIDAS 2,20M X
1,10CM. Embalagem c/ 10 unidades.
Registro na ANVISA/MS.

Betel

R$ 53,3500

R$
84.293,0000

MÁSCARA
CIRÚRGICA
MÁSCARA
CIRÚRGICA, DESCARTÁVEL, fabricada
em não tecido de uso médico-odontohospitalar, sem fibra de vidro e livre de

Aphamed

R$ 0,1400

R$
167.615,0000

31

32

1.580
PACOTE

1.197.250
UNIDADE
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odores, cor branca, hipoalergênica,
atóxica, formato retangular, 03
camadas (uma delas sendo elemento
filtrante), com e Eficiência de filtragem
bacteriana (BFE) acima de 95%
(apresentar laudo de comprovação da
eficiência de filtragens por laboratórios
acreditado), com clipe nasal embutido,
com
elástico
para
ajuste.
Confeccionadas em conformidade com
a ABNT NBR 15052/2004 e 8426/1990
e suas referências normativas. A CAIXA
DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES DA
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, LOTE,
VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E
DADOS
DO
FABRICANTE.
Documentação técnica complementar:
Registro na ANVISA e Ficha técnica.
TOTAL DO VENCEDOR

R$
297.404,1500

COMERCIAL KS EIRELI- CNPJ 33.668.279/0001-35
Item

Produto

Marca

2

ÁLCOOL GEL 70% ANTISSÉPTICO PARA
AS MÃOS. ÁLCOOL GEL 70%
ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS.
Especificação: apresentação em gel
consistente; composição: álcool etílico
ou isopropílico no percentual de 70%
(v/v), com hidratantes/emolientes, sem
ação residual. Deve ter ação
bactericida, não apresentar fragrância
e não deixar cheiro na pele.
Embalagem: FRACOS DE 5 LITROS.
Apresentar registro de notificação
simplificada na anivisa e fispq (ficha de
informações de segurança de produtos
químicos).

Qualygel

Quantidade

Valor
Unitário

Valor Total

2.780

R$ 44,9000

R$
124.822,0000

TOTAL DO VENCEDOR

R$
124.822,0000

FRASCOS

GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ 17.472.278/000164
Item

Produto

Marca

Quantidade

Valor
Unitário

Valor Total
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54

SONDA URETRAL Nº 10, em pvc,
transparente, flexível, siliconada,
atóxica, estéril, apirogênica. Embalada
individualmente.
Registro
na
ANVISA/MS.

Solidor

Página 2573

27.460

R$ 0,4650

R$ 12.768,90

TOTAL DO VENCEDOR

R$
12.768,9000

UNIDADE

INOVAMED HOSPITALAR LTDA - CNPJ 12.889.035/0001-02
Item

Produto

Marca

Quantidade

Valor
Unitário

Valor Total

5

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 4
METAL MÉDIA. Marca pré aprovada
stylle. Registro ANVISA.

FradelMed

34

R$ 73,7113

R$ 2.506,1842

UNIDADE

TUBO
ENDOTRAQUEAL
COM
CUFF/BALÃO, N° 3,5, material: pvc
transparente,
atóxico,
estéril,
apirogênico, com conexão padrão e
orifício distal, superfície lisa, graduada
em cm, siliconada com ponta distal
biselada; com 5 anos de validade a
partir da data de fabricação;
embalagem individual estéril com
abertura em pétala, com dados de
identificação, tipo de esterilização e
validade, número do lote e Registro no
MS/ANVISA.

Comper

R$ 6,0390

R$ 664,2900

TUBO
ENDOTRAQUEAL
COM
CUFF/BALÃO, N° 6,5, material: pvc
transparente,
atóxico,
estéril,
apirogênico, com conexão padrão e
orifício distal, superfície lisa, graduada
em cm, siliconada com ponta distal
biselada; com 5 anos de validade a
partir da data de fabricação;
embalagem individual estéril com
abertura em pétala, com dados de
identificação, tipo de esterilização e
validade, número do lote e Registro no
MS/ANVISA.

Comper

R$ 6,0291

R$ 1.085,2380

TOTAL DO VENCEDOR

R$ 4.255,7122

58

61

110
UNIDADE

180
UNIDADE
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JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CNPJ 03.595.984/0001-99
Item

Produto

Marca

6

CATETER NASAL DESCARTÁVEL TIPO
ÓCULOS PARA OXIGÊNIO; tipo: adulto;
material: polivinil atóxico; com
dispositivo para adaptação na narina
do paciente em silicone (tipo dois
"dentes
de
garfo"),
macio,
transparente, flexível, com sistema de
fixação sobre orelhas.
Embalagem
individual estéril, com dados de:
identificação, tipo de esterilização, data
de validade e de fabricação, número do
lote e Registro no MS.

Medsonda

COLETOR DE URINA (BOLSA COLETORA)
SISTEMA ABERTO, TIPO SACO,
GRADUADO A CADA 100 ML, com
capacidade de 2 litros, fabricado em
polietileno transparente, atóxico,
resistente, sistema de fechamento da
"boca" do coletor através de um cordão
fixado no sistema. Embalagem, pacote
com 100 unidades. Registro na
ANVISA/MS.

Segmed

FIXADOR CITOLÓGICO, solução de
popilenoglicol e álcool absoluto que
possui propriedades de fixação e
sustentação da integridade celular de
esfregaços de material biológico
estendidos em lâmina de vidro, frasco
com 100 ml. Registro ANVISA.

Cral

14

20

Quantidade

Valor
Unitário

Valor Total

5.365

R$ 0,8500

R$ 4.560,2500

R$ 39,0000

R$
485.940,0000

R$ 5,5500

R$
25.252,5000

UNIDADE

12.460
PACOTE

4.550
UNIDADE

TOTAL DO VENCEDOR

R$
515.752,7500

MARINGÁ HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI- CNPJ 07.396.733/0001-36
Item

Produto

Marca

13

COLETOR DE PERFUROCORTANTE EM
PAPELÃO 13 LT, FABRICADO SEGUNDO
NBR 13.853, garantindo a total
proteção contra perfurações e

Ecologic

Quantidade

Valor
Unitário

Valor Total

9.210

R$ 5,6500

R$ 52.036,50

UNIDADE
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vazamentos de fluidos contaminados.
De fácil montagem. Deve possuir bocal
aberto para facilitar o descarte de
materiais, acompanhando saco plástico
de dupla função: para transporte e para
revestimento interno. Fundo rígido,
cinta bandeja, trava e contra trava de
segurança. Alça dupla para transporte.
Registro na ANVISA/MS.

TOTAL DO VENCEDOR

R$
52.036,5000

MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPOSPITALARES S/A.- CNPJ
07.752.236/0001-23
Item

Produto

Marca

35

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N º
10, descartável, estéril, atóxica,
apirogênica, confeccionada em polivinil
ou similar. Flexível com conector que se
adapte à conexão de vácuo, ponta
delicada e atraumática, com um orifício
na extremidade e dois furos em
paredes
opostas.
Embalada
individualmente. Registro ANVISA/MS.

Mark Med

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N º
6, descartável, estéril, atóxica,
apirogênica, confeccionada em polivinil
ou similar. Flexível com conector que se
adapte à conexão de vácuo, ponta
delicada e atraumática, com um orifício
na extremidade e dois furos em
paredes
opostas.
Embalada
individualmente. Registro ANVISA/MS.

Mark Med

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N º
8, descartável, estéril, atóxica,
apirogênica, confeccionada em polivinil
ou similar. Flexível com conector que se
adapte à conexão de vácuo, ponta
delicada e atraumática, com um orifício
na extremidade e dois furos em
paredes
opostas.
Embalada
individualmente. Registro ANVISA/MS.

Mark Med

38

39

Quantidade

Valor
Unitário

Valor Total

17.920

R$ 0,4900

R$ 8.780,8000

R$ 0,4400

R$ 3.220,8000

R$ 0,4700

R$
10.020,4000

UNIDADE

7.320
UNIDADE

21.320
UNIDADE
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TOTAL DO VENCEDOR

R$
22.022,0000

METROMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA- CNPJ 83.157.032/0001-22
Item

Produto

Marca

47

SONDA, TIPO: URETRAL, TAMANHO(S):
Nº 10, material: pvc atóxico, maleável,
transparente, autramatico, 100%
siliconada, estéril, descartável, com
orifício distal, um mediano mínimo de
dois bilateral, conector universal, com
tampa fixa, comprimento padrão.
Material: pvc atóxico, maleável,
transparente, autramatico, 100%
siliconada, estéril, descartável, com
orifício distal, um mediano mínimo de
dois bilateral, conector universal, com
tampa fixa, comprimento padrão; com
validade de 3 anos de validade a partir
da data de fabricação; embalagem
individual estéril com dados de
identificação, tipo de esterilização e
validade, número do lote e Registro no
MS.

Biosani

SONDA URETRAL Nº 06, em pvc,
transparente, flexível, siliconada,
atóxica, estéril, apirogênica. Embalada
individualmente.
Registro
na
ANVISA/MS.

Biosani

SONDA URETRAL Nº 08, em pvc,
transparente, flexível, siliconada,
atóxica, estéril, apirogênica. Embalada
individualmente.
Registro
na
ANVISA/MS.

Biosani

SONDA URETRAL Nº 12, em pvc,
transparente, flexível, siliconada,
estéril, atóxica, apirogênica. Embalada
individualmente. Registro na ANVISA/
MS.

Biosani

52

53

55

Quantidade

Valor
Unitário

Valor Total

40.050

R$ 0,5100

R$ 20.425,50

R$ 0,5000

R$ 5.670,0000

R$ 0,5000

R$
12.070,0000

R$ 0,5100

R$
89.025,6000

UNIDADE

11.340
UNIDADE

24.140
UNIDADE

174.560
UNIDADE
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56

SONDA URETRAL Nº 14, em pvc,
transparente, flexível, siliconada,
estéril, atóxica, apirogênica. Embalada
individualmente. Registro na ANVISA/
ms. Material: pvc atóxico, maleável,
transparente, autramatico, 100%
siliconada, estéril, descartável, com
orifício distal, um mediano mínimo de
dois bilateral, conector universal, com
tampa fixa, comprimento padrão; com
validade de 3 anos de validade a partir
da data de fabricação; embalagem
individual estéril com dados de
identificação, tipo de esterilização e
validade, número do lote e Registro no
MS.

Biosani

Página 2577

R$ 0,5300

R$
31.026,2000

TOTAL DO VENCEDOR

R$
158.217,3000

58.540
UNIDADE

NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI- CNPJ 01.733.345/0001-17
Item

Produto

Marca

1

ÁLCOOL GEL 70% HIGIENIZADOR; EM
GEL; NEUTRO; COMPOSTO DE ÁLCOOL
ANTISSÉPTICO 70% de amplo espectro
de ação microbicida sob forma
gelatinosa;
ação
antisséptica,
instantânea e sem enxágue, pronto
uso, hipoalergênico, atóxico, secagem
rápida;
isento
de
resíduos
contaminantes ou nocivos, ph
balanceado; indicado para higiene de
peles delicadas. Serão aceitas somente
embalagem de 1 Litro.

Ciclofarma

MÁSCARA SEMI FACIAL TIPO N95 PFF2. máscara semi-facial de proteção
respiratória, tipo respirador com filtro
para partículas classe pff2/n95, com
eficácia mínima na filtração de 94% de
partículas de até 0,3 micras, BFE maior
que 99%. Formato dobrável, com clipe
nasal, sem válvula de exalação, com no
mínimo 3 camadas, que se ajuste
adequadamente
a
face.
Documentação técnica complementar:
SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO,
certificado de aprovação válido como

Neve

33

Quantidade

Valor
Unitário

Valor Total

3.850

R$ 7,6200

R$
29.337,0000

R$ 2,3500

R$
52.522,5000

LITRO

22.350
UNIDADE
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epi, junto ao ministério do trabalho e
emprego (CA) e registro na ANVISA.
TOTAL DO VENCEDOR

R$
81.859,5000

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ 03.033.589/0001-12
Item

Produto

Marca

3

BOLSA, TIPO: COLETORA DE URINA,
MODELO: ANTI - REFLUXO INTERNA,
CAPACIDADE: 1800 ML A 2000 ML,
apresentação:
sistema
fechado.composto por : bolsa coletora
em pvc atóxico, transparente, flexível;
tubo extensor em pvc atóxico
transparente
com
comprimento
aproximado de 110 cm, flexível; clamp
corta fluxo, que impeça o refluxo da
urina da bolsa para a bexiga (e viceversa); tubo de drenagem em pvc
atóxico transparente com pinça corta
fluxo; conector universal com tampa
para conexão a sonda vesical; válvula
anti-refluxo, que impede o retorno da
urina da bolsa às vias urinárias; filtro de
ar hidrófobo, com a finalidade de
reduzir os riscos de contaminação;
válvula de drenagem,
para o
esvaziamento da bolsa; suporte de
fixação tipo cabide com cordão para a
fixação da bolsa, produto estéril.
Esterilizado por óxido de etileno.
Produto de uso único. Registro na
ANVISA/MS

Glomed

DISPOSITIVO, TIPO: PARA INFUSÃO
ENDOVENOSA, tamanho(s): Nº 25,
material: tubo vinílico, transparente,
atóxico e apirogênico c/ conector luer
lock, com asas e agulhas siliconizadas,
estéril, com item de segurança, que
recolha
totalmente
a
agulha
(atendendo nr 32), codificados por cor,
segundo o padrão universal; agulha
com cânula em aço inox, cilindrica reta, com bisel médio trifacetado, com
a ponta afiada, não áspero e sem

Glomed

18

Quantidade

Valor
Unitário

Valor Total

3.720

R$ 3,6000

R$
13.392,0000

R$ 0,3800

R$ 1.455,4000

UNIDADE

3.830
UNIDADE
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rebarbas; embalado individualmente
em material que promova a barreira
microbiana e abertura asséptica,
constando a data de fabricação, de
validade e número do lote e o tipo de
esterilização;
Registro
ANVISA;
validade mínima de 05 anos;
embalagem:
que
contenha
informações referentes ao produto,
como lote, data de validade.
43

45

62

63

SONDA DE FOLEY, EM BORRACHA
NATURAL, SILICONADA, ESTÉRIL, COM
BALÃO DE CAPACIDADE 5-10 ML, com
02 (duas) vias, com o número
estampado em local visível. Embalada
individualmente com abertura em
pétala. TAMANHO/CALIBRE 20. Caixa
com 12 unidades. Registro no MS.

Glomed

SONDA DE FOLEY, EM BORRACHA
NATURAL, SILICONADA, ESTÉRIL, COM
BALÃO DE CAPACIDADE DE 5-10ML,
com 02 (duas) vias, com o número
estampado em local visível. Embalada
individualmente com abertura em
pétala. TAMANHO/CALIBRE 24. Caixa
com 12 unidades. Registro no
MS/ANVISA.

Glomed

TUBO
ENDOTRAQUEAL
COM
CUFF/BALÃO, N° 7,5, material: pvc
transparente,
atóxico,
estéril,
apirogênico, com conexão padrão e
orifício distal, superfície lisa, graduada
em cm, siliconada com ponta distal
biselada; com 5 anos de validade a
partir da data de fabricação;
embalagem individual estéril com
abertura em pétala, com dados de
identificação, tipo de esterilização e
validade, número do lote e Registro no
MS/ANVISA.

Glomed

TUBO
ENDOTRAQUEAL
COM
CUFF/BALÃO, N° 8,0, material: pvc
transparente,
atóxico,
estéril,
apirogênico, com conexão padrão e
orifício distal, superfície lisa, graduada
em cm, siliconada com ponta distal

Glomed

861

R$ 40,0000

R$
34.440,0000

R$ 40,0000

R$
32.000,0000

R$ 5,0000

R$ 900,0000

R$ 4,0000

R$ 720,0000

CAIXA

800
CAIXA

180
UNIDADE

180
UNIDADE
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biselada; com 5 anos de validade a
partir da data de fabricação;
embalagem individual estéril com
abertura em pétala, com dados de
identificação, tipo de esterilização e
validade, número do lote e Registro no
MS/ANVISA.
TOTAL DO VENCEDOR

R$
82.907,4000

PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ 03.505.263/0001-40
Item

Produto

Marca

Quantidade

Valor
Unitário

Valor Total

27

KIT PAPANICOLAU, tamanho(s): G, tipo:
para citologia oncótica do colo do
útero. O kit papanicolau tem como
finalidade auxiliar nos procedimentos
ginecológicos e coleta de material para
citologia
oncótica;
componentes
necessários: - 1 espéculo vaginal
descartável sem lubrificação; - 1 escova
cervical; - 1 espátula de ayre em
madeira; - 1 luva E.V.A; - 1 estojo portalâminas; - 1 lâmina de vidro; validade
03 anos; Registro ANVISA; embalagem:
kit embalado em papel grau cirúrgico.

Cral

3.820

R$ 2,6500

R$
10.123,0000

KIT PAPANICOLAU, tamanho(s): M,
tipo: para citologia oncótica do colo do
útero. O kit papanicolau tem como
finalidade auxiliar nos procedimentos
ginecológicos e coleta de material para
citologia
oncótica.
Componentes
necessários: - 1 espéculo vaginal
descartável sem lubrificação; - 1 escova
cervical; - 1 espátula de ayre em
madeira; - 1 luva E.V.A; - 1 estojo portalâminas; - 1 lâmina de vidro; validade
03 anos; Registro ANVISA; embalagem:
kit embalado em papel grau cirúrgico.

Cral

R$ 2,5200

R$
44.780,4000

KIT PAPANICOLAU, tamanho(s): P, tipo:
para citologia oncótica do colo do
útero. O kit papanicolau tem como
finalidade auxiliar nos procedimentos
ginecológicos e coleta de material para
citologia
oncótica;
componentes
necessários: 1 espéculo vaginal

Cral

R$ 2,4900

R$
32.544,3000

28

29

KIT

17.770
KIT

13.070
KIT
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descartável sem lubrificação; - 1 escova
cervical; - 1 espátula de ayre em
madeira; - 1 luva E.V.A; - 1 estojo portalâminas; - 1 lâmina de vidro; validade:
03 anos; Registro ANVISA; embalagem:
kit embalado em papel grau cirúrgico.
40

42

46

48

SONDA DE FOLEY, EM BORRACHA
NATURAL, SILICONADA, ESTÉRIL, COM
BALÃO DE CAPACIDADE 5-10 ML, com
02 (duas) vias, com o número do calibre
estampado em local visível. Embalada
individualmente com abertura em
pétala. TAMANHO: CALIBRE 12. Caixa
com 12 unidades. Registro no MS.

Well Lead

SONDA DE FOLEY, SILICONADA,
ESTÉRIL, COM BALÃO DE CAPACIDADE
30 ML, com 02 (duas) vias, com o
número do calibre estampado em local
visível. Embalada individualmente com
abertura em pétala. TAMANHO:
CALIBRE 18. Caixa com 12 unidades.
Registro no MS.

Well Lead

SONDA, TIPO: FOLEY, MODELO:
CALIBRE 14, capacidade: balão de 30 cc.
Confeccionada em borracha natural,
siliconada, estéril, com duas vias; cada
sonda deverá apresentar a marca
comercial, número do calibre e
capacidade do balão estampados em
local de fácil visualização e de caráter
permanente;
embalado
individualmente em papel grau
cirúrgico.

Well Lead

SONDA, TIPO: VESICAL DE FOLEY,
MODELO: COM 2 VIAS, MATERIAL:
SILICONE, TAMANHO(S): N° 22. Sonda
vesical de foley em 100%, de silicone;
número 22; com 2 vias: balão resistente
e simétrico de 30ml, válvula com
perfeita vedação, orifícios grandes lisos
e arredondados; estéril; descartável;
para uso único; validade mínima de 03
anos; Registro ANVISA; embalagem: na
parte externa contendo identificações

Wiltex

140

R$ 43,0000

R$ 6.020,0000

R$ 44,9000

R$
22.988,8000

R$ 3,5800

R$ 1.933,2000

R$ 17,0000

R$
14.484,0000

CAIXA

512
CAIXA

540
UNIDADE

852
UNIDADE
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do produto, lote. Embalado em papel
grau cirúrgico.
49

50

51

SONDA, TIPO: VESICAL DE FOLEY,
MODELO: COM 2 VIAS, MATERIAL:
SILICONE, TAMANHO(S): Nº 16. Sonda
vesical de foley em 100%, de silicone;
número 16; com 2 vias: balão resistente
e simétrico de 30ml, válvula com
perfeita vedação, orifícios grandes lisos
e arredondados; estéril; descartável;
para uso único; validade mínima de 03
anos; Registro ANVISA; embalagem: na
parte externa contendo identificações
do produto, lote. Embalado em papel
grau cirúrgico.

Wiltex

SONDA, TIPO: VESICAL DE FOLEY,
MODELO: COM 2 VIAS, MATERIAL:
SILICONE, TAMANHO(S): Nº 18. Sonda
vesical de foley em 100%, de silicone;
número 18; com 2 vias: balão resistente
e simétrico de 30ml, válvula com
perfeita vedação, orifícios grandes lisos
e arredondados; estéril; descartável;
para uso único; validade mínima de 03
anos; Registro ANVISA; embalagem: na
parte externa contendo identificações
do produto, lote. Embalado em papel
grau cirúrgico.

Wiltex

SONDA, TIPO: VESICAL DE FOLEY,
MODELO: COM 2 VIAS, MATERIAL:
SILICONE, TAMANHO(S): Nº 20. Sonda
vesical de foley em 100%, de silicone;
número 20; com 2 vias: balão resistente
e simétrico de 30ml, válvula com
perfeita vedação, orifícios grandes lisos
e arredondados; estéril; descartável;
para uso único; validade mínima de 03
anos Registro ANVISA; embalagem: na
parte externa contendo identificações
do produto, lote. Embalado em papel.

Wiltex

R$ 17,0000

R$
14.875,0000

R$ 17,0000

R$
15.504,0000

R$ 17,0000

R$
12.240,0000

TOTAL DO VENCEDOR

R$
175.492,7000

875
UNIDADE

912
UNIDADE

720
UNIDADE

SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ 05.531.725/0001-20
Item

Produto

Marca

Quantidade

Valor
Unitário

Valor Total
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12

CATETER PERIFÉRICO DE SEGURANÇA
Nº. 18 G, com sistema de proteção total
da agulha após punção e sem risco de
resíduos biológicos (agulha e sangue
encapsulado); cânula de 45 mm de
comprimento, material em poliuretano
com tempo de permanência superior à
72 horas, com parede fina e ponta
levemente afunilada, radiopaco; agulha
siliconada, com bisel curto e
trifacetado; com conector luerlock,
adaptando-se em qualquer equipo ou
seringa, atóxico, estéril; embalagem
individual, papel grau cirúrgico, com
abertura
asséptica,
contendo
externamente dados de identificação,
procedência, tipo e data de
esterilização, validade, número do lote,
registro no ministério da saúde,
conforme nr32 atendendo portaria
federal 485 de 11/11/2005. Obs: a
empresa
vencedora
deverá
proporcionar
treinamento
e
acompanhamento deste produto. Com
05 anos de validade. Registro na
ANVISA/MS.

Autoguard

CATETER PERIFÉRICO DE SEGURANÇA
Nº. 24 G, com sistema de proteção total
da agulha após punção e sem risco de
resíduos biológicos (agulha e sangue
encapsulado); cânula de 45 mm de
comprimento, material em poliuretano
com tempo de permanência superior à
72 horas, com parede fina e ponta
levemente afunilada, radiopaco; agulha
siliconada, com bisel curto e
trifacetado; com conector luerlock,
adaptando-se em qualquer equipo ou
seringa, atóxico, estéril; embalagem
individual, papel grau cirúrgico, com
abertura
asséptica,
contendo
externamente dados de identificação,
procedência, tipo e data de
esterilização, validade, número do lote,
registro no ministério da saúde,
conforme nr32 atendendo portaria
federal 485 de 11/11/2005. Obs: a
empresa
vencedora
deverá
proporcionar
treinamento
e

Autoguard

Página 2583

6.215

R$ 2,7500

R$
17.091,2500

R$ 3,0500

R$
55.250,7500

UNIDADE

18.115
UNIDADE
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acompanhamento deste produto. Com
05 anos de validade.
TOTAL DO VENCEDOR

R$
72.342,0000

TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA- CNPJ 06.555.143/0001-46
Item

Produto

Marca

17

DISPOSITIVO PARA TRANSFERÊNCIA DE
SOLUÇÕES, com conexão luer lock,
apirogênico estéril, que se adapte em
frasco ou bolsa de soro (universal).
Dispositivo perfurante e com tampas
protetoras; embalagem individual, com
abertura em pétala. ideal para
irrigações de curativos e outros
procedimentos com soluções estéreis.
Registro ANVISA.

TKL

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N º
12, descartável, estéril, atóxica,
apirogênica, confeccionada em polivinil
ou similar. Flexível com conector que se
adapte à conexão de vácuo, ponta
delicada e atraumática, com um orifício
na extremidade e dois furos em
paredes
opostas.
Embalada
individualmente. Registro ANVISA/MS.

Biosani

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N º
14, descartável, estéril, atóxica,
apirogênica, confeccionada em polivinil
ou similar. Flexível com conector que se
adapte à conexão de vácuo, ponta
delicada e atraumática, com um orifício
na extremidade e dois furos em
paredes
opostas.
Embalada
individualmente. Registro ANVISA/MS.

Biosani

36

37

3.

Quantidade

Valor
Unitário

Valor Total

1.430

R$ 0,6100

R$ 872,3000

R$ 0,5000

R$
16.175,0000

R$ 0,5300

R$ 9.195,5000

TOTAL DO VENCEDOR

R$
26.242,8000

FRASCO

32.350
UNIDADE

17.350
UNIDADE

DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 20/10//2021 até 19/10/2022.
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DAS BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS
4.1. A fornecedora declara ter ciência do dever de conduzir os seus negócios de maneira
legal, ética e transparente, conforme os requisitos das Normas Anticorrupção,
incluindo, mas não se limitando, à Lei Federal n° 12.846/13 e Decreto Federal n°
8.420/15, e de estender a todos os seus dirigentes, empregados, contratados,
colaboradores e terceiros que a representem a obrigação de cumprir as diretrizes
estabelecidas na legislação indicada.
4.2. A fornecedora declara que nenhum valor pago a ela com base na presente Ata de
Registro de Preços será utilizado na prática de atos que infrinjam ou possam infringir
as Normas Anticorrupção.
4.3. A fornecedora fica obrigada a informar ao CISAMVI, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, contados da sua ciência, qualquer ato praticado por si, seus
acionistas/sócios,
administradores,
diretores,
empregados,
contratados,
representantes e/ou terceiros que, sendo relacionado com o CISAMVI ou com esta
Ata de Registro de Preços), infrinja ou represente uma potencial infração às Normas
Anticorrupção.
4.4. O CISAMVI poderá, a qualquer tempo, solicitar à fornecedora documentos com a
finalidade de verificar o cumprimento das Normas Anticorrupção.

5.

DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao CISAMVI promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
5.2. Os
pedidos
de
reequilíbrio
econômico-financeiro
devem
ser
protocolados/encaminhados para o e-mail apoio2@cisamvi.sc.gov.br e
licitacao2@cisamvi.sc.gov.br, devendo no campo assunto do e-mail ser informado:
Pedido de Reequilíbrio, item e número ata de registro de preços.

5.2.1 Para admissibilidade do pedido, o e-mail enviado deverá vir como anexo toda
documentação comprobatória do pleito, contrato social vigente da empresa,
documento oficial com foto do preposto, bem como o pedido deve conter
assinatura digital de documentos, desde que inequívoca a autenticidade e
integridade ao documento eletrônico e que a assinatura digital seja
gerada por processo de criptografia de chaves públicas, conforme MP n°
2.200-2/2001.
5.2.1.1

O Pedido de Reequilíbrio/cancelamento que não contiver assinatura
digital, deverá ter firma reconhecida em cartório.

5.2.2 Todas as Autorizações de Fornecimento emitidas até o protocolo do pedido de
reequilíbrio econômico-financeiro, ou cancelamento, devem ser atendidas
considerado o valor até então registrado, ficando o item suspenso para novos
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pedidos desde a data do protocolo do pedido até a análise final do
requerimento;
5.2.3 Será dado ciência ao remetente do e-mail enviado seu recebimento;
5.2.4 A decisão da análise do pedido se dará através de ofício encaminhado ao
remetente da solicitação.
5.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o CISAMVI poderá:

5.3.1 Consultar os demais licitantes que tenham apresentado lance para o lote em
questão, questionando-lhe sobre a possibilidade de assunção do registro, nas
condições originalmente pactuadas pelo licitante vencedor ou, ainda, nas
condições de sua melhor proposta no certame ou nas condições atuais de
mercado.
5.3.1.1

Obtendo-se possibilidade de inclusão do lote na Ata de Registro de
Preços com outro licitante, por valor inferior ao da proposta de
realinhamento, convocar o fornecedor visando à negociação para
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

5.3.1.2

Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer
antes de esgotado o prazo para fornecimento da Autorização de
Fornecimento.

5.3.2 Cancelar o item cujo valor foi comprovado como inexequível, a fim de inserilo em novo processo licitatório.
5.3.3 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando este as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.4. Independentemente de solicitação, o Consórcio poderá convocar o fornecedor, após
a aprovação da Ata, para negociar a redução dos preços visando manter o mesmo
objeto cotado, na qualidade e especificações indicados na proposta, em virtude de
redução dos preços de mercado.
5.5. A critério do CISAMVI, o item poderá ter seu registro cancelado por ser considerado
economicamente desequilibrado, em função de significativa variação de mercado.
5.6. Caso a beneficiária do registro venha a se locupletar com a redução efetiva dos
preços de mercado, não a repassando à Administração, ficará obrigada à restituição
do que houver recebido indevidamente.
5.7. Será possível a subrrogação de direitos e obrigações do fornecedor, nos casos de
fusão, cisão ou incorporação, conforme artigo 78, inciso VI da Lei n° 8.666/93.
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6. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1. É de responsabilidade do fornecedor registrado:

6.1.1 Cumprir todas as obrigações constantes do Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto;
6.1.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,
prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva
nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca, ao fabricante,
ao modelo, à procedência, e ao prazo de validade, constando na embalagem
do produto a observação "PROIBIDO A VENDA NO COMÉRCIO”, quanto
for o caso, e o item assim permitir;
6.1.3 Substituir, às suas expensas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o
recebimento da notificação expedida pelo CISAMVI e/ou município
consorciado, o(s) produto(s) que apresentarem defeitos de fabricação ou
discordância em relação às especificações previstas no Termo de Referência;
6.1.4 Reparar, corrigir e remover às suas expensas, no todo ou em parte, dos objetos
licitados, em que se verifique danos em decorrência do transporte, ou técnico,
bem como, providências à substituição dos mesmos, no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;
6.1.5 Comunicar por escrito, ao CISAMVI a ocorrência de qualquer anormalidade
de caráter urgente que impossibilite o cumprimento das obrigações assumidas,
tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar
necessários;
6.1.6 Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor;
6.1.7 Manter durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.1.8 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção,
fornecimento e entrega do produto, inclusive as despesas de embarque e
transporte, embalagens, frete e seguro, e eventuais perdas e danos;
6.1.9 Acessar o Sistema Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas do
CISAMVI a fim de efetuar o recebimento das Autorizações de Fornecimento;
6.1.10 Incluir a Nota Fiscal em formato .pdf, ou quando for o caso, informar sua
DANFE, no Sistema Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas do
CISAMVI;
6.1.11 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da
contratação objeto desta licitação ou a ela relacionada;
6.1.12 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CISAMVI e
aos municípios consorciados em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa,
sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações
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editalícias ou legais a que estiver sujeito;
6.1.13 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas,
custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer
de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer
responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que
lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do Edital
e seus anexos.
7.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1. Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados
com o CISAMVI ficam sujeitos à aplicação das sanções previstas no artigo 87 da
Lei Federal n° 8.666/93, com observância do devido processo administrativo,
respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, quais sejam:

7.1.1 Advertência por escrito;
7.1.2 Multa;
7.1.2.1

Aos fornecedores que não cumprirem com o prazo estabelecido para a
entrega será aplicada automaticamente multa, nos seguintes termos:

7.1.2.2

Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto ficam os
fornecedores sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia,
calculada desde o 1° (primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor
total do item, na respectiva Autorização de Fornecimento (AF);

7.1.2.3

Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto ficam os
fornecedores sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia,
calculada desde o 1° (primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor
total do item, na respectiva Autorização de Fornecimento (AF);

7.1.2.3.1 Caso fornecedor solicite prorrogação de prazo de entrega, sendo
este não cumprido, o marco original de atraso retroage ao
vencimento original da AF, desconsiderando o pedido não
cumprido.
7.1.2.4

Caso o fornecedor tenha requerido dilação do prazo da entrega, dentro
dos primeiros 20 (vinte) dias da solicitação da AF, conforme item 21.4,
não será aplicada multa até sua efetiva entrega, desde que observado o
prazo estipulado no pedido de prorrogação;

7.1.2.5

Não havendo entrega dentro do prazo de dilação solicitado pelo
fornecedor, a multa retroagirá a data original do vencimento da AF,
desconsiderando o pedido de prorrogação apresentado anteriormente;

7.1.2.6

Finda a contagem da multa no momento da entrega ou no fim do
período de 30 (trinta) dias;

7.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
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com o CISAMVI, bem como com qualquer um dos municípios consorciados,
por prazo não superior a 05 (cinco) anos.
7.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação, podendo o CISAMVI incluir as informações no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas – CNEP.
7.2. São consideradas ainda situações de aplicação das sanções previstas no subitem 7.1:

7.2.1 Prestar declaração falsa de que cumpre com os requisitos de habilitação e/ou
de conformidade da proposta apresentada com as exigências deste Edital;
7.2.2 Recusa do licitante vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou
Contrato Administrativo dentro do prazo estabelecido pelo CISAMVI;
7.2.3 Não atendimento às especificações técnicas previstas no Termo de Referência ou
na Autorização de Fornecimento;
7.2.4 Entrega de objeto/mercadoria falsificado, furtado, deteriorado, danificado ou
inadequado para o uso ou em desconformidade com a referência técnica da
ANVISA, como se verdadeiro ou perfeito fosse.
7.3. A multa moratória é inacumulável com as multas sancionatórias se decorrentes do
mesmo fato gerador, entretanto, tendo origem em fatos diversos, poderão ser
cumuladas.
7.4. A aplicação de quaisquer penalidades decorrerá de processo administrativo,
garantida a ampla defesa e o contraditório, sendo realizadas as intimações através de
mensagem eletrônica com confirmação de leitura, enviada ao endereço eletrônico
informado pelo licitante no documento Dados Cadastrais do Fornecedor, ou por
correspondência com Aviso de Recebimento, enviado ao endereço da sede da pessoa
jurídica.
7.5. Das decisões que cominarem penalidades, caberá recurso à Diretora Executiva do
CISAMVI, no prazo de 10 (dez) dias.
7.6. Ficará suspensa a exigibilidade de penalidades pecuniárias com valor inferior a R$
50,00 (cinquenta reais), facultando-se ao CISAMVI exigi-las no caso de,
cumulando-as com novas penalidades, o valor total superar a este limite.
7.7. As multas eventualmente aplicadas deverão ser depositadas a favor do CISAMVI
no máximo em até 10 (dez) dias do trânsito em julgado da decisão administrativa
que a houver aplicado.
7.8. O CISAMVI, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se no direito de
reter o valor contra qualquer crédito gerado pelo fornecedor, independentemente de
qualquer Interpelação judicial ou extrajudicial.
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8. DAS CONDIÇÕES GERAIS
8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega,
acondicionamento e transporte do objeto, recebimento provisório e definitivo, as
obrigações do CISAMVI e do(s) fornecedor(es) registrado(s) e demais condições do
ajuste encontram-se definidos no Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N°
14/2021 e no Termo de Referência correspondente.
8.2. O CISAMVI não se obriga a adquirir dos fornecedores vencedores os itens
relacionados neste instrumento, nem as quantidades indicadas, podendo até realizar
licitação específica para aquisição de um ou demais itens, hipótese em que, em
igualdade de condições, o beneficiário do Registro terá preferência, nos termos do
artigo 15, § 4°, da Lei n° 8.666/93.
8.3. A quantidade registrada serve apenas como orientação para composição de preço
não constituindo, sob nenhuma hipótese, garantia de faturamento.
8.4. Todas as obrigações estabelecidas no Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N°
14/2021 em relação aos fornecedores vencedores ficam ratificadas neste
instrumento, independentemente de sua transcrição, valendo para todos os fins.
8.5. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes das Leis n°s 8.666/93 e
10.520/02, e dos Decretos n°s n° 7.892/13 e 10.024/19.

Blumenau - SC, 15 de outubro de 2021.

Cleones Hostins
DIRETOR EXECUTIVO – CISAMVI
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AVISO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO - EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N°
04/2021

Publicação Nº 3358272

– AVISO –
PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 04/2021
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CISAMVI, por meio do seu Diretor Executivo, e da Presidente
da Comissão Especial instituída pela Resolução nº 647, de 06 de setembro de 2021, torna público que o prazo para inscrições no Processo
Seletivo Simplificado n° 04/2021 fica prorrogado até o dia 26 de novembro de 2021, alterando-se, ainda, a data provável de publicação da
classificação preliminar para 06 de dezembro de 2021, e a data provável de publicação do resultado final para 13 de dezembro de 2021,
ambos no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina. FICAM RATIFICADAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES DO EDITAL.
Blumenau – SC, 20 de outubro de 2021.
(Assinado digitalmente)
CLEONES HOSTINS
Diretor Executivo

(Assinado digitalmente)
DANIELLA MARTINS TAROUCO
Presidente – Comissão Especial

CONTRATO 75.2021-CLINICA NEUROLÓGICA CHARCOT LTDA

Publicação Nº 3358944

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B88724A9E23A873D0F1D0CDC62E057230E6C89F3

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 75 /2021
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CISAMVI E CLINICA NEUROLOGICA CHARCOT LTDA.

0.1 As partes, de um lado o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CISAMVI, com sede na Rua Alberto
Stein, n° 466, bairro Velha, em Blumenau/SC, inscrito no CNPJ sob no 03.269.695/0001-08, neste ato representado pelo seu Diretor Executivo Sr. Cleones Hostins, inscrito no CPF sob o n° 007.944.929-83, doravante denominado CISAMVI e, de outro lado, CLÍNICA NEUROLÓGICA
CHARCOT LTDA, pessoa jurídica, com sede na Rua Prefeito Frederico Busch Jr,nº220,sala 702, Bairro Garcia, Blumenau /SC, inscrita no CNPJ
n° 02.565.581.0001-34, neste ato representado por seu sócio Cezar Massaru Guiotoku, inscrito no CPF nº883.963.209-34 e portador da
Carteira de Identidade RG nº 5.829.066 SSP/SC, doravante denominado CREDENCIADO, tem entre si justo acordado o presente Contrato
de Prestação de Serviços, nos termos do Processo de Inexigibilidade de Licitação n° 04/2018, na melhor forma de direito e de acordo com
a Lei n° 8.666/93 e alterações, combinada com as demais normas de direito aplicáveis à espécie, mediante as condições constantes das
seguintes cláusulas, que ambas as partes aceitam, ratificam e outorgam, por si e seus sucessores:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
0.2 – O CREDENCIADO prestará aos usuários da rede municipal de saúde dos Municípios consorciados ao CISAMVI, serviços de SAÚDE
PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA ou cirurgica, Ambulatorial, DE MÉDIA ou ALTA COMPLEXIDADE,
conforme descrito na Declaração de Capacidade de Instalação e Disponibilidade ao SUS, do edital de Credenciamento n° 04/2018, destacado no quadro a seguir:
Código do Procedimento

Nome do Procedimento

Qtd mensal proposta

Valor do Procedimento

02.11.05.008

ELETRONEUROMIOGRAMA (ENMG) Por segmento

300

R$ 100,00

90.01.01.056

CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA NEUROLOGIA

125

R$ 120,00

0.3 - Os procedimentos solicitados serão prestados na(s) seguinte(s) instalação(ões Rua Prefeito Frederico Busch Jr,nº220,sala 702, Bairro
Garcia, Blumenau /SC.
0.4 -Este contrato possui um teto financeiro de R$540.000,00 ( quinhentos e quarenta mil reais)um milhão e duzentos e noventa e quatro
mil e oitocentos e três reais e noventa e quatro centavos).
0.5 CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO CREDENCIAMENTO E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
2.1 – Este contrato terá sua vigência a contar da data de publicação do mesmo, pelo período de 12 (doze) meses, e poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, por ato do CISAMVI, pelo prazo máximo de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo
57 §§ 1° e 2°, da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E QUATITATIVO
3.1 - Os serviços de saúde prestados pelo CREDENCIADO serão remunerados por cada procedimento realizado.
3.2 - O preço ajustado entre as partes são os constantes no “Termo de Referência - Anexo I” do Processo de Inexigibilidade de Licitação
n° 04/2018, estando inclusos taxas de administração, taxas de sala, custos diretos e indiretos, mão-de-obra, impostos, tarifas, encargos e
outros dispêndios necessários para a realização dos serviços.
3.3 A demanda de consumo dependerá única e exclusivamente da procura dos munícipes pelas especialidades oferecidas, e a forma de
distribuição escolhida pelos municípios.
3.4 Por se tratar de uma quantidade estimativa não está a Administração obrigada a adquirir toda ou qualquer quantidade indicada no
presente credenciamento
CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1 – O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a entrega da documentação necessária (item 4.2), mediante apuração e
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comprovação dos serviços que foram prestados, acompanhados da respectiva Nota Fiscal, solicitada após auditoria dos procedimentos
faturados.
4.2 – A comprovação da realização dos serviços será feita mediante:
4.2.1 – Faturamento da requisição, por parte do credenciado, executada em sistema “on-line”, disponibilizado pelo CISAMVI, por meio do
código de barras impresso na requisição (substitui o preenchimento de informações da produção BPA, SAI/SUS e BPA-I).
4.2.2 – Apresentação da Requisição emitida pelo município, a qual autoriza o seu atendimento, devidamente assinada pelo paciente ou
responsável devidamente identificado, e já faturada no sistema indicado pelo CISAMVI, juntamente com a prescrição médica dos procedimentos (encaminhada pelo município, junto com a autorização).
4.2.2.1 – As requisições de autorização, deverão ser encaminhadas ao CISAMVI, após o período de produção (1° à 30 ou 31 de cada mês),
agrupado por município, em ordem alfabética, sempre com a requisição do CISAMVI fixada na frente de todos os documentos adicionais.
4.3 – Após receber a aprovação do faturamento realizado no sistema “on-line” (item 4.2.1), o Credenciado poderá encaminhar a nota fiscal
para cobrança.
4.4 – Havendo divergência ou erros entre serviços contratados e os serviços prestados, fica assegurado ao CISAMVI a realização de auditoria
para aferição correta dos serviços executados, devendo o credenciado emitir nota fiscal conforme o valor aferido.
4.5 – Em caso de atraso na entrega das informações pelo credenciado, o pagamento feito pelo CISAMVI será retardado proporcionalmente.
4.6 – O CISAMVI fará a retenção de tributos na fonte quando a lei assim o determinar.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CISAMVI
5.1 – Compete ao CISAMVI:
a) Efetuar o pagamento ao CREDENCIADO em função dos serviços prestados de acordo com os valores constantes no “Termo de Referência” – Anexo –I do Edital;
b) Efetuar conferência técnica e administrativa das faturas e relações de serviços apresentados;
c) Fiscalizar o cumprimento das disposições deste Contrato e a prestação dos serviços, bem como esclarecer eventuais dúvidas;
d) Fornecer requisições para execução dos serviços.
e) Fornecer os formulários padrões para a prescrição de remédios, referencia, contra-referência e procedimentos, necessários para continuidade do atendimento.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO
6.1 – Compete ao Credenciado:
a) Executar os serviços nas condições estipuladas, observando-se os parâmetros de boa técnica e resolutividade, bem como as normas
legais aplicáveis;
b) Prestar os serviços apenas mediante apresentação da “requisição”, autorizada pelo órgão municipal responsável pelos encaminhamentos;
c) Prestar atendimento adequado aos usuários e fornecer as informações ao CISAMVI sobre os serviços prestados de maneira correta e
nos prazos estabelecidos neste Edital;
d) Faturar a requisição em sistema “on-line”, disponibilizado pelo CISAMVI, por meio do código de barras impresso no documento, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias após a execução do serviço prestado.
e) Apresentar laudo técnico juntamente com os resultados do exame, quando necessário;
f) Após aprovação do faturamento, apresentar documento fiscal dos serviços prestados no mês anterior;
g) Manter todas as condições de habilitação exigidas para o credenciamento durante todo o período em que se mantiver credenciado;
h) Responsabilizar-se integralmente pela qualidade, responsabilidade técnica e plena execução dos serviços contratados;
i) Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CISAMVI, e atender e/ou responder as reclamações relativas
aos serviços prestados;
j) Executar diretamente os serviços contratados, sem transferência de responsabilidade;
k) Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CISAMVI, e atender e/ou responder as reclamações relativas
aos serviços prestados;
l) Assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições previdenciárias e trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre os
serviços realizados e/ou necessárias ao cumprimento do objeto do credenciamento;
m) Comunicar ao CISAMVI, por escrito e com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, os motivos de ordem técnica que impossibilitem
a execução dos serviços ou quando verificar condições inadequadas ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação
dos serviços;
n) O Credenciado deverá afixar aviso, em local visível, sobre sua condição de entidade integrante do SUS e da gratuidade dos serviços
prestados pela mesma em razão do vínculo junto ao SUS/CISAMVI;
o) Utilizar formulário padrão, quando disponibilizado pelo CISAMVI, para a prescrição de remédios, referencia, contra-referência e procedimentos, necessários para continuidade do atendimento (a fim de que este paciente seja facilmente identificado na rede municipal de saúde).
CLÁUSULA SÉTIMA - DO DESCREDENCIAMENTO
7.1 - Constituem motivo para o descredenciamento:
a) Deixar de atender a requisição para prestação do serviço e/ou a atualização dos documentos de habilitação e de regularidade fiscal;
b) Apuração de fatos supervenientes que importem no comprometimento da capacidade jurídica, técnica e/ou fiscal do Credenciado;
c) Conduta profissional que fira o padrão ético ou operacional exigido para a prestação dos serviços;
d) As hipóteses previstas no artigo 78 da Lei n° 8.666/93.
7.2 - O Credenciado poderá descredenciar-se voluntariamente, mediante requerimento por escrito com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, e desde que não prejudique os atendimentos já agendados, ou que venham a ser agendados antes de decorrido o prazo de
60 (sessenta) dias. Decorrido o prazo mencionado, será lavrado o termo de descredenciamento e/ou rescisão contratual, quando cessará
as obrigações para ambas as partes.
7.3 - O descredenciamento não exime a aplicação das sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93, se for o caso.
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES
7.1 Quando o Credenciado não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais serão aplicadas as seguintes penalidades,
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cumulativas ou não, conforme o caso:
7.1.1 Advertência.
7.1.2 Multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor contratual quando:
a) Os serviços estiverem em desacordo com as especificações contidas no contrato ou em descumprimento com uma das cláusulas;
b) Se houver rescisão por culpa ou requerimento da Contratada sem causa justificada ou amparo legal;
c) Pela descontinuidade dos serviços, a ser cobrada por dia parado, até o limite de 10 (dez) dias;
8.2 Sem prejuízo da multa estabelecida pela Contratante, a Contratada responderá pelas perdas e danos causados, os quais serão mensurados caso a caso.
7.3 Caso a Contratada não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas
de pagamento vincendas, garantindo a esta o pleno direito de defesa;
7.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação, perante o CISAMVI, que ocorrerá sempre que o faltoso ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.
7.5 Impedimento de participar de licitações e contratar com o CISAMVI, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
7.6 Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no cadastro de fornecedores
do CISAMVI e, no que couber às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Em caso de atraso na entrega das faturas pelo CREDENCIADO, o pagamento feito pelo CISAMVI será retardado proporcionalmente.
9.2 - É vedado ao CREDENCIADO cobrar ou receber qualquer outra importância a título de honorários pelos serviços prestados, além da
prevista na Cláusula Terceira deste contrato, seja do CISAMVI, do usuário, paciente ou terceiro.
9.3 - O CISAMVI reserva-se ao direito de, após a conferência técnica e administrativa efetuada por profissionais habilitados e solicitação de
perícias e informações adicionais, glosar despesas e procedimentos das faturas apresentadas.
9.4 - A remuneração recebida pelo CREDENCIADO não gerará nenhum vínculo de natureza trabalhista ou previdenciária de seus profissionais com o CISAMVI.
9.5 - O credenciamento de que trata o Processo de Inexigibilidade nº. 04/2018 será de caráter precário e “intuito personae”, podendo ser
revogado a qualquer momento, a juízo de conveniência e oportunidade do CISAMVI.
9.6 – Aplica-se a este contrato, as condições e preceitos contidos no Processo de Inexigibilidade n° 04/2018 e na Ficha de Credenciamento
firmada pelo CREDENCIADO, independentemente de transcrição.
9.7 - Os casos omissos serão discutidos e analisados pelo CISAMVI, sob os aspectos da legislação pertinente, visando sempre o melhor
atendimento aos usuários.
9.8 - As despesas decorrentes das contratações realizadas a partir deste Contrato correrão por conta da dotação orçamentária própria consignada no Orçamento Programa Anual do CISAMVI (3390 – Manutenção das Atividades de Procedimento Médico Hospitalar).
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Blumenau/SC para conhecer e dirimir quaisquer controvérsias decorrentes da execução ou
interpretação deste instrumento, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem inteiramente de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e
para o mesmo efeito, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.
Blumenau, 13 de outubro de 2021.
(Assinado digitalmente)
CLEONES HOSTINS
Diretor Executivo – CISAMVI
(Assinado digitalmente)
CEZAR MASSARU GUIOTOKU
Clinica Neurológica Charcot LTDA

PRORROGADO EDITAL_PE 22_2021 - CURATIVOS ESPECIAIS

Publicação Nº 3358979

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DF3856E2FFBCBC9E9903E7FCE86602AAE0B7308F

EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 22/2021 CURATIVOS ESPECIAIS,
com a disponibilização de profissional com especialização em enfermagem estomaterapeuta para prestação de assistência aos profissionais
dos municípios consorciados

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Vale do Itajaí – CISAMVI, consórcio público com personalidade jurídica de direito público e
natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o n° 03.269.695/0001-08, com sede na Rua Alberto Stein, 466, 3° andar, Bairro
Velha, CEP 89036-200, em Blumenau/SC, neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. Cleones Hostins, no uso de suas atribuições,
comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO em sua forma ELETRÔNICA, pelo SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para eventuais aquisições/contratações futuras do objeto indicado neste Edital, de forma parcelada, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – internet, na data, horário e local abaixo indicados.
O procedimento licitatório obedecerá integralmente a Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, e o Decreto nº 10.024, de 20 de setembro
de 2019 que disciplinam a licitação na modalidade Pregão na forma eletrônica, o Decreto nº 7.892/2013 e alterações, que regulamenta o
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Sistema de Registro de Preços, Decreto 8.538/2015, Lei nº 6.360/76 e Lei nº 10.191/01, bem como, aplicar-se-ão subsidiariamente as normas constantes da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. Para as Leis e Decretos
acima, serão consideradas, também, suas respectivas atualizações/alterações.
ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: Início às 13hs00min do dia 18/10/2021 até 13hs30min do dia 3/11/2021
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA/ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 13hs31min do dia 3/11/2021
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 14hs00min do dia 3/11/2021
VALIDADE DAS PROPOSTAS: 90 (NOVENTA) DIAS NO MÍNIMO
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília (DF)
ORÇAMENTO SIGILOSO: SIM
ENVIO DE AMOSTRA: SIM
TRATAMENTO DA FASE DE LANCES: Aberto
LOCAL: https://www.portaldecompraspublicas.com.br “Acesso Identificado”
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS: https://www.portaldecompraspublicas.com.br
OBTENÇÃO DO EDITAL NA ÍNTEGRA: www.diariomunicipal.sc.gov.br
A análise das propostas poderá ser dividida por grupo de lotes, para otimização dos trabalhos do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, e a disputa
de lances poderá se estender também aos dias subsequentes, se necessário.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES, ANTES DE REALIZAR PROPOSTA, FIQUE SABENDO:
• Leia atentamente o descritivo do item no qual deseja realizar proposta observando se seu produto atende ao que é solicitado, prestando
muita atenção na unidade de medida dos itens 5 e 18 pois estes estão cotados em GRAMA.
• Os itens 5, 15 e 19 estão dispensados de apresentar o certificado de profissional estomaterapeuta, podendo ser apenas enfermeiro.
• Observar se o item não solicita alguma documentação extra como: Registro na ANVISA, certificado INMETRO, entre outras. Deve-se se
atentar também à COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, devendo o produto apresentado na proposta atender integralmente as exigências que o
descritivo solicita.
• O arrematante deverá entregar ao CISAMVI amostra dos itens vencidos, conforme item 13 deste edital.
• Tenha convicção de que pretende apresentar proposta para o item. Caso a empresa o arremate e posteriormente solicite seu cancelamento
por ter cotado “errado”, registraremos em nosso histórico um termo de ocorrência interno detalhando o ocorrido. Em caso de reincidência,
estaremos encaminhando o fato a comissão processante para abertura de processo administrativo, para possível aplicação de advertência,
sempre garantido o contraditório e ampla defesa.
• Será obrigatório o acesso e uso de sistema informatizado – disponibilizado pelo CISAMVI - para gestão de compras e autorização de fornecimento pelo fornecedor.
• As Autorizações de Fornecimento geradas estarão disponíveis para retirada pelo fornecedor, no sistema informatizado disponibilizado pelo
CISAMVI, sempre no dia PRIMEIRO DIA ÚTIL DE CADA MÊS, devendo este realizar a entrega e incluir a Nota Fiscal, do produto entregue,
em formato pdf, no Sistema Informatizado até o dia 20 de cada mês.
• Possuímos 16 municípios consorciados e possíveis locais de entrega, sendo eles:

Apiúna

Ascurra

Benedito Novo

Blumenau

Botuverá

Brusque

Doutor Pedrinho

Gaspar

Guabiruba

Ilhota

Indaial

Luiz Alves

Pomerode

Rio dos Cedros

Rodeio

Timbó

1. DO OBJETO
2. O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de CURATIVOS ESPECIAIS, com a disponibilização de profissional com especialização em enfermagem estomaterapeuta para prestação de assistência aos profissionais dos municípios
consorciados, com entregas parceladas, listados, na forma, quantitativo e condições previstas neste Edital e Termo de Referência – ANEXO I.
Item

1

Produto - Descrição
Quantidade - Licitada
BANDAGEM DE ALTA COMPRESSÃO elástica de algodão, viscose, nylon e poliuretano elastano, com uma linha central amarela e dois indicadores de extensão retangulares, que se
adapta a pernas de diferentes tamanhos, destina-se ao uso sobre um curativo primário em
pacientes com retorno venoso prejudicado, indicado para Tratamento de úlceras venosas de
perna e afecções associadas onde está indicada a terapia por compressão, com apresentação
da bula do produto junto com a proposta. Tamanho: 10cm X 3mt rolo. Validade mínima de
680
12 meses a partir da emissão da NF de entrega. REGISTRO NA ANVISA. Necessário suporte
técnico presencial da empresa de seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais
do município que realizou o pedido. A empresa vencedora deverá apresentar certificado de
enfermeiro estomaterapeuta para treinamento.
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2

BOTA DE UNNA BANDAGEM, TIPO: BOTA DE UNNA, MOD.: NÃO ADERENTE IMPREGNADA
DE ZINCO, TAM.: 10 cm (LARG.) X 9,5 m (COMP.) Bota de Unna pronta para o uso composta
de bandagem flexível branca (30% algodão e 70% poliéster), impregnada de pasta não solidificável, com, no mínimo 20% de óxido de zinco, acácia, glicerina, óleo de rícino e vaselina.
Tamanho 10.16cm X 9.14m; Tamanho: entre 10cm/9,5; ANVISA - Classe III. Validade mínima 1.800
de 12 meses a partir da emissão da NF de entrega. REGISTRO NA ANVISA. Necessário suporte técnico presencial da empresa de seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais
do município que realizou o pedido. A empresa vencedora deverá apresentar certificado de
enfermeiro estomaterapeuta para treinamento.

UNIDADE

3

COBERTURA DE AÇÃO ANTIMICROBIANA COMPOSTA POR UMA CAMADA DE POLIÉSTER
FLEXÍVEL, DE BAIXA ADERÊNCIA REVESTIDA DE PRATA NANOCRISTALINA. Altamente maleável, mantém o ambiente úmido para cicatrização. Indicado como barreira antimicrobiana em
feridas de espessura parcial e total, e tratamento de feridas infectadas. Utilização por 3 dias.
Embalado individualmente. Produto estéril. REGISTRO NA ANVISA. Tamanho: 10cm x 10cm. 910
Validade mínima de 12 meses a partir da emissão da NF de entrega. Necessário suporte
técnico presencial da empresa de seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais
do município que realizou o pedido. A empresa vencedora deverá apresentar certificado de
enfermeiro estomaterapeuta para treinamento.

UNIDADE

4

5

6

7

COMPRESSA DE GAZE NÃO ADERENTE 100% ALGODÃO OU MALHA DE ACETADO DE
CELULOSE (RAYON). Impregnada com emulsão de petrolatum. Material estéril. Permita a
drenagem de exsudatos. Recortável. Não aderente no leito da ferida. Em rolo ou produto em
unidades prontas para uso. Tamanhos 7,5cm x 7,5 cm aproximadamente, com REGISTRO
1.730
NA ANVISA. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão da NF de entrega. Necessário
suporte técnico presencial da empresa de seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou o pedido. A empresa vencedora deverá apresentar certificado
de enfermeiro estomaterapeuta para treinamento.
CREME DE BARREIRA CREME, TIPO: BARREIRA PROTETORA (FERIDAS); Descrição do produto: Indicado para prevenção de lesões na pela causadas por secreções, eliminações, exsudatos, fluidos corporais. Provenientes das feridas, fístulas, ostomias e demais lesões. Recupera
o PH natural da pele. Frasco aceitável de 28 a 60 GRAMAS. REGISTRO NA ANVISA. Validade
34.000
mínima de 12 meses a partir da emissão da NF de entrega. Necessário suporte técnico presencial da empresa de seu especialista aos profissionais do município que realizou o pedido.
A empresa vencedora deverá apresentar certificado de enfermeiro para treinamento.
CURATIVO ABSORVENTE BAIXA ADERÊNCIA PLACA. CURATIVO, TIPO: HIDROFIBRA COM
AG, DIMENSÕES: 15 cm x 15 cm. Especificação técnica: Curativo estéril, não aderente,
macio, material não tecido, em placa, composto por 100% de fibras de carboximetilcelulose,
1,2% de prata iônica, cloreto de benzotônio e EDTA. Com costuras de celulose regenerada no sentido horizontal e vertical, podendo ser recortada em qualquer direção. Auxilia no
tratamento de feridas infectadas ou com risco de infecção e na quebra de biofilme. Absorve
grandes quantidades de exsudato e é indicado para tratamento de lesões agudas e crônicas.
Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. REGISTRO NA 1.940
ANVISA. Nº de lote, data de validade, garantindo a integridade do produto, identificação e
procedência. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão da NF de entrega. Garantia
contra defeitos de fabricação ou material. Necessário suporte técnico presencial da empresa
de seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou o pedido.
A empresa vencedora deverá apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para
treinamento.
CURATIVO ABSORVENTE BAIXA ADERÊNCIA PLACA. CURATIVO, TIPO: HIDROFIBRA,
DIMENSÕES: 15 cm x 15 cm. Especificação técnica: Curativo estéril, não aderente, macio,
material não tecido, em placa, composto por 100% de fibras de carboximetilcelulose, cloreto
de benzotônio e EDTA. Com costuras de celulose regenerada no sentido horizontal e vertical,
podendo ser recortada em qualquer direção. Auxilia no tratamento de feridas infectadas ou
com risco de infecção e na quebra de biofilme. Absorve grandes quantidades de exsudato e
é indicado para tratamento de lesões agudas e crônicas. Embalada em material que promova
1.920
barreira microbiana e abertura asséptica. REGISTRO NA ANVISA. Validade mínima de 12
meses a partir da emissão da NF de entrega. Nº de lote, data de validade, garantindo a
integridade do produto, identificação e procedência. Garantia contra defeitos de fabricação ou
material. Necessário suporte técnico presencial da empresa de seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou o pedido. A empresa vencedora deverá
apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para treinamento.

ASSINADO DIGITALMENTE

UNIDADE

GRAMA

UNIDADE

UNIDADE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

8

9

10

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 2596

CURATIVO COM ESPUMA DE POLIURETANO 3D MACIA E FLEXIVEL COM ALTA ABSORÇÃO,
com membrana inteligente de permeabilidade seletiva na parte posterior, que controle a saída
de vapor da água e bactérias, minimizando o risco de infecção. Com bordas biseladas para
evitar riscos de marcas de pressão na pele para feridas de moderada e alta exudação. Com
tempo de uso de 7 dias e REGISTRO NA ANVISA. tamanho: 15 cm x 15 cm. Validade mínima
1.240
de 12 meses a partir da emissão da NF de entrega. Necessário suporte técnico presencial da
empresa de seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou
o pedido. A empresa vencedora deverá apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta
para treinamento.
CURATIVO ANTISÉPTICO COMPOSTO POR TELA DE MALHA DE ALGODÃO IMPREGNADA
COM PARAFINA (PETROLATUM) E SOLUÇÃO DE ACETATO DE CLOREXIDINA BP A 0,5%. Não
aderente, impede a desidratação do tecido de granulação e protege a lesão contra microorganismos oportunistas. Age como uma barreira entre a ferida e um curativo secundário,
permitindo a passagem do exsudato para o curativo secundário absorvente. O antisséptico de
acetato de clorexidina é liberado lentamente do curativo, promovendo ação de longa duração
contra bactérias gram positivas e gram negativas. Indicado para o tratamento de queimaduras, escaldaduras, lacerações, abrasões, áreas receptoras de enxertos, feridas cirúrgicas e
890
feridas infectadas. Produto estéril. Embalado individualmente e acondicionado entre duas folhas de papel siliconizado. Tamanho: 10cm x 10cm. REGISTRO NA ANVISA. Validade mínima
de 12 meses a partir da emissão da NF de entrega. Necessário suporte técnico presencial da
empresa de seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou
o pedido. A empresa vencedora deverá apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta
para treinamento.
CURATIVO DE FIBRA GELIFICANTE ALTAMENTE ABSORVENTE E ADAPTÁVEL, ESTÉRIL E
MACIO, FORMA UM GEL COESO E TRANSPARENTE EM CONTATO COM O EXSUDATO DA
FERIDA. Este gel absorve verticalmente o excesso de fluído, bloqueia o exsudato mantendo-o
afastado da ferida, assegurando um ambiente úmido que favorece o desbridamento autolítico e se adapta intimamente ao leito da ferida. A elevada resistência à umidade integrada
facilita a sua remoção, numa única peça, de leitos úmidos de feridas e de feridas cavitárias,
minimizando o efeito traumatizante em nível da ferida e a dor que o doente sente durante a
remoção. Constituído por: 80% fibras de etilsufonato de celulose e 20% fibras de celulose.
2.020
Indicado para o tratamento de feridas exsudativas agudas e crônicas com tecido de granulação, de espessura total, parcial ou superficial. Tamanho: 10cm x 10cm, com REGISTRO
NA ANVISA. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão da NF de entrega. Necessário
suporte técnico presencial da empresa de seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou o pedido. A empresa vencedora deverá apresentar certificado
de enfermeiro estomaterapeuta para treinamento.
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CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTE ANTIMICROBIANO, composto de 80% de fibras de
etilsulfonato de celulose, 20% de fibras de celulose, com prata iônica, onde oferece atividade antimicrobiana com amplo espectro de agentes patogênicos. De alta absorção de forma
vertical, minimiza o risco de maceração da margem da ferida. Em contato com o fluído forma
rapidamente um gel suave e coeso, e se adapta intimamente ao leito da ferida, assegura
um ambiente úmido que favorece o desbridamento autolítico, permite a fácil remoção em
980
uma peça única, não deixa resíduos, minimizando o traumatismo e a dor ao paciente, pode
permanecer até 7 dias. Embalado individualmente e estéril. Tamanho: 10cm x 10cm, com
REGISTRO NA ANVISA. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão da NF de entrega.
Necessário suporte técnico presencial da empresa de seu especialista em estomaterapeuta
aos profissionais do município que realizou o pedido. A empresa vencedora deverá apresentar
certificado de enfermeiro estomaterapeuta para treinamento.

UNIDADE

12

CURATIVO EM FORMA DE POMADA QUE CONSISTE DE UM CADEXÔMERO (microgrânulos
de amido modificado) com iodo a 0,9% em uma pomada base de polietilenoglicol. Remove
o excesso de exsudato e fibrina na base da ferida e reduz a contaminação bacteriana na
sua superfície. Ao fazer isso, a pomada transforma-se em um gel úmido e suave. É indicado
para feridas exsudativas e infectadas. Embalado individualmente em tubos de alumínio. Com
REGISTRO NA ANVISA. Estéril. Tamanho: 20gr. Validade mínima de 12 meses a partir da
emissão da NF de entrega. Necessário suporte técnico presencial da empresa de seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou o pedido. A empresa
vencedora deverá apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para treinamento.
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CURATIVO, COBERTURA, COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO, IMPREGNADO COM
IBUPROFENO, CAPRESENTAÇÃO: EM PLACAS, 10 cm x 10 cm. ESPECIFIÇÃO TÉCNICA. Curativo de cobertura primária, estéril, absorvente, composto por placa poliuretano não adesiva
impregnada por ibuprofeno, insolúvel em água; Não aderente ao leito da ferida, permite a
formação de uma camada de gel absorvente; Pode ser recortada e dobrada; Medida(s): 10cm
x 10cm, aceitando-se variação ± 5%; Aplicação: indicado para feridas sangrantes, com grande quantidade de exsudato, planas ou cavitárias; Embalagem individual protetora que preserve a esterilidade; Registro na ANVISA. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão
da NF de entrega. Necessário suporte técnico presencial da empresa de seu especialista em
estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou o pedido. A empresa vencedora
deverá apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para treinamento.
CURATIVO, COBERTURA, COMPOSIÇÃO: FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO, APRESENTAÇÃO:
EM PLACAS, 15 cm x 15 cm. ESPECIFIÇÃO TÉCNICA. Curativo de cobertura primária, estéril,
absorvente, composto por fibras de alginato de cálcio, podendo conter carboximetilcelulose
sódica, insolúvel em água; Não aderente ao leito da ferida, permite a formação de uma camada de gel absorvente; Pode ser recortada e dobrada; Medida(s): 15cm x 15cm, aceitando-se variação ± 5%; Aplicação: indicado para feridas sangrantes, com grande quantidade de
exsudato, planas ou cavitárias; Embalagem individual protetora que preserve a esterilidade;
Com REGISTRO NA ANVISA. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão da NF de
entrega. Necessário suporte técnico presencial da empresa de seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou o pedido. A empresa vencedora deverá
apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para treinamento.
CURATIVO PARA TRAQUEOSTOMIA – ADULTO. Indicado para região em torno da traqueostomia, drenos, sondas, cateteres, etc; Que proporcione conforto, segurança e proteção da pele
e possa ser trocado em até sete dias; Possibilite recortar para adaptação em áreas diferentes;
Resistente a água, flexível e macio; Permita a remoção indolor; Produto isento de elementos
irritantes ou tóxicos. Material: poliuretano e com fenestra. Embalagem: caixa com 5 unidade.
Com REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE: 2 ANOS. EMBALAGEM ÍNTEGRA E INTACTA. Necessário suporte técnico presencial da empresa de seu especialista aos profissionais do município
que realizou o pedido. A empresa vencedora deverá apresentar certificado de enfermeiro
para treinamento.
FILME ADESIVO. Filme transparente de poliuretano com adesivo acrílico, impregnado com
etilenobisoleamida (ebo), permeável ao oxigênio e a vapores úmidos e impermeável a
líquidos e bactérias. conformável, complementado por suporte posterior de papel siliconizado quadriculado para mensuração da ferida (planimetria). a película é altamente flexível e
confortável, sendo, portanto, facilmente adaptável a áreas de contorno do corpo. promove
uma fixação segura de curativos e tubos. é fornecido não estéril, em um único formato de
rolo que facilita seu uso; pode ser recortado e adaptado. indicado para prevenção de úlceras
de pressão, fixação de curativos, protetor da pele. Com REGISTRO NA ANVISA. Tamanho:
10cm x 10m. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão da NF de entrega. Necessário
suporte técnico presencial da empresa de seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou o pedido. A empresa vencedora deverá apresentar certificado
de enfermeiro estomaterapeuta para treinamento.
GAZE RAYON EMBEBIDA COM ÓLEO AGE, copaíba e melaleuca Tam 7,5x15 com 3 ml de
óleo. Adição de vit A e E, oferecem a lesão efeito antiinflamatório, antifúngico,antibacteriano,
anti-septico e analgésico. Produto com grau riso IV na ANVISA, pode ser utilizado em feridas
profundas, estrutura óssea e tendão. Pode ser associado a outros curativos como hidrogeis,
bota de unna e carvão ativado. Com REGISTRO NA ANVISA. Validade mínima de 12 meses
a partir da emissão da NF de entrega. Necessário suporte técnico presencial da empresa de
seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou o pedido.
A empresa vencedora deverá apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para
treinamento.
GEL PARA LIMPEZA E HIDRATAÇÃO, DESBRIDAMENTO COM PHMB; GEL PARA DESCONTAMINAÇÃO DE FERIDAS. Solução para descontaminação, irrigação e tratamento de lesões e
feridas; composicao: 0,1% de polihexanida (PHMB), 0,1% DE BEtAÍNA, carboximetilcelulose,
cocoamidopropilbetaína, glicerina e aguá purificada, com laudos de ação bactericida para
pseudomonas, salmonella e outros germes, toxidade/reatividade biológica intracutânea,
sensibilidade cutânea e avaliação de potencia de toxicidade; apresentação: frasco aceitável
de 30 a 200 GRAMAS; necessário registro da anvisa; apresentar junto a proposta a bula original; embalagem: que contenha informações referente ao produto, como ,lote, data validade
e mantenha integridade. REGISTRO NA ANVISA. Validade mínima de 12 meses a partir da
emissão da NF de entrega. Necessário suporte técnico presencial da empresa de seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou o pedido. A empresa
vencedora deverá apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para treinamento.
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HIDRATANTE A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, Vit. A e E, lecitina de soja e Aloe
Vera. Especificação técnica:-Composição: Ácidos Graxos Essenciais, Vit.A e Vit.E, Leticina
de Soja, DPantenol e Aloe Vera e outros componentes; Loção de hidratação para o corpo,
indicado principalmente para idosos que apresentam diminuição importante na capacidade
de hidratação natural da pele, e pessoas acamadas que necessitam fortalecer a resistência
tecidual nas regiões mais propensas a desenvolver úlceras de pressão. Mantém o equilíbrio
2.590
hídrico da pele e a elasticidade dérmica; Atender a RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA
-RDC Nº7, 10/02/2015. Frasco 200ml. REGISTRO NA ANVISA. Validade mínima de 12 meses
a partir da emissão da NF de entrega. Necessário suporte técnico presencial da empresa de
seu especialista aos profissionais do município que realizou o pedido. A empresa vencedora
deverá apresentar certificado de enfermeiro para treinamento.
HIDROCOLÓIDE, EXTRA FINO ESTÉRIL, COM FORMA DE CONTROLE DE GEL, ALTAMENTE
FLEXÍVEL. COMPOSIÇÃO: GELATINA, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E PECTINA, HIDROCOLÓIDE, COM CAMADA, TAMANHO(S): 10 X 10 cm; que seja sua composição impermeável
a água e bactéria, não adere ao leito de ferida, não cause trauma, e nem dor durante a
troca; que de condições de acompanhar os contornos do corpo por meio de flexibilidade; que
500
facilite o posicionamento, manuseio, que proteja as terminações nervosas; validade MÍNIMA: 02 anos; apresentação : 10 x10 cm; REGISTRO NA ANVISA. Necessário suporte técnico
presencial da empresa de seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município
que realizou o pedido. A empresa vencedora deverá apresentar certificado de enfermeiro
estomaterapeuta para treinamento.
HIDROCOLÓIDE, COMPOSIÇÃO: POLIURETRANO, CARBOXIMETILCELULOS E SÓDICA E POLÍMERO DE CARBOIDRATO NATURAL, HIDROCOLÓIDE, COM CAMADA , TAMANHO(S): 10 X
10 cm; que seja sua composição impermeável a água e bactéria, não adere ao leito de ferida,
não cause trauma, e nem dor durante a troca; que de condições de acompanhar os contornos do corpo por meio de flexibilidade; que facilite o posicionamento, manuseio, que proteja 550
as terminações nervosas; validade: 02 anos; apresentação : 10 x10 cm; REGISTRO NA
ANVISA. Necessário suporte técnico presencial da empresa de seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou o pedido. A empresa vencedora deverá
apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para treinamento.
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HIDROGEL AMORFO, ESTERIL, TRANSPARENTE, COMPOSTO POR ÁGUA DEIONIZADA,
GLICERINA, CARBOXIMETIL-CELULOSE SÓDICA, ALANTOÍNA, ÁLCOOL BENZILICO, METILPARABENO, PROPILPARABENO E PRESERVATIVOS ANTIMICROBIANOS. Reidrata e ajuda
a remoção do tecido necrótico seco. Não irritante, não sensibilizante, suave ao tecido de
granulação frágil. É indicado para o desbridamento autolítico de áreas necrosadas e/ou com
esfacelo e na estimulação do crescimento do tecido de granulação, lesões superficiais ou
2.070
profundas. Embalado individualmente em bisnaga com bico. Estéril. tamanho: tubo de 25gr.
REGISTRO NA ANVISA. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão da NF de entrega.
Necessário suporte técnico presencial da empresa de seu especialista em estomaterapeuta
aos profissionais do município que realizou o pedido. A empresa vencedora deverá apresentar
certificado de enfermeiro estomaterapeuta para treinamento.

TUBO

23

HIDROGEL AMORFO, TRANSPARENTE, COMPOSTO POR ÁGUA DEIONIZADA, GLICERINA,
CARBOXIMETIL-CELULOSE SÓDICA, ALANTOÍNA, ÁLCOOL BENZILICO, METILPARABENO,
PROPILPARABENO E PRESERVATIVOS ANTIMICROBIANOS. Reidrata e ajuda a remoção do
tecido necrótico seco. Não irritante, não sensibilizante, suave ao tecido de granulação frágil.
É indicado para o desbridamento autolítico de áreas necrosadas e/ou com esfacelo e na estimulação do crescimento do tecido de granulação, lesões superficiais ou profundas. Embalado
individualmente em bisnaga com tampa flip-top. Não estéril. Após aberto pode ser usado por
até 3 meses. tamanho: tubo de 85gr. REGISTRO NA ANVISA. Validade mínima de 12 meses
a partir da emissão da NF de entrega. Necessário suporte técnico presencial da empresa de
seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou o pedido.
A empresa vencedora deverá apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para
treinamento.

2.990

BISNAGA

24

HIDROGEL ASSOCIADO A ALGINATO: Especificação técnica: gel incolor hidratante e absorvente, constituído de água purificada, propilenoglicol, carboximetilcelulose sódica, carbômero
940, trietanolamina, alginato de cálcio e sódio, sorbato de potássio, ácido bórico, hidantoína
- conservantes estes de grande importância para manutenção da estabilidade do produto por
até 28 dias após aberto. Tubo de 85g. REGISTRO NA ANVISA. Validade mínima de 12 meses
a partir da emissão da NF de entrega. Necessário suporte técnico presencial da empresa de
seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou o pedido.
A empresa vencedora deverá apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para
treinamento.
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MEMBRANA REGENERADORA POROSA. Membrana de celulose Cristalina capaz de substituir
a pele temporariamente. Bio compatível, inerte, textura fina e com alta resistência no estado
úmido. Não se faz necessário troca diária, promove tecido de granulação e isola terminações
nervosas, rápida regeneração da pele, não causa alergia, mantém área úmida e possibilita
visualização da lesão. Uso em queimaduras 2 grau, escoriações, LPP, epidermolise bolhosa,
feridas cirúrgica, úlcera arterial e venosa. Com REGISTRO NA ANVISA. Dimensões 5 x 7,5
cm. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão da NF de entrega. Necessário suporte
técnico presencial da empresa de seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais
do município que realizou o pedido. A empresa vencedora deverá apresentar certificado de
enfermeiro estomaterapeuta para treinamento.
MEMBRANA REGENERADORA POROSA. Membrana de celulose Cristalina capaz de substituir
a pele temporariamente. Bio compatível, inerte, textura fina e com alta resistência no estado
úmido. Não se faz necessário troca diária, promove tecido de granulação e isola terminações
nervosas, rápida regeneração da pele, não causa alergia, mantém área úmida e possibilita
visualização da lesão. Uso em queimaduras 2 grau, escoriações, LPP, epidermolise bolhosa,
feridas cirúrgica, úlcera arterial e venosa. Com REGISTRO NA ANVISA. Dimensões 10 x 7,5
cm. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão da NF de entrega. Necessário suporte
técnico presencial da empresa de seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais
do município que realizou o pedido. A empresa vencedora deverá apresentar certificado de
enfermeiro estomaterapeuta para treinamento.
MEMBRANA REGENERADORA POROSA. Membrana de celulose Cristalina capaz de substituir
a pele temporariamente. Bio compatível, inerte, textura fina e com alta resistência no estado
úmido. Não se faz necessário troca diária, promove tecido de granulação e isola terminações
nervosas, rápida regeneração da pele, não causa alergia, mantém área úmida e possibilita
visualização da lesão. Uso em queimaduras 2 grau, escoriações, LPP, epidermolise bolhosa,
feridas cirúrgica, úlcera arterial e venosa. Com REGISTRO NA ANVISA. Dimensões 15 x 10
cm. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão da NF de entrega. Necessário suporte
técnico presencial da empresa de seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais
do município que realizou o pedido. A empresa vencedora deverá apresentar certificado de
enfermeiro estomaterapeuta para treinamento.
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MEMBRANA REGENERADORA POROSA. Membrana de celulose Cristalina capaz de substituir
a pele temporariamente. Bio compatível, inerte, textura fina e com alta resistência no estado
úmido. Não se faz necessário troca diária, promove tecido de granulação e isola terminações
nervosas, rápida regeneração da pele, não causa alergia, mantém área úmida e possibilita
visualização da lesão. Uso em queimaduras 2 grau, escoriações, LPP, epidermolise bolhosa,
300
feridas cirúrgica, úlcera arterial e venosa. Com REGISTRO NA ANVISA. Dimensões 18 x 12
cm. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão da NF de entrega. Necessário suporte
técnico presencial da empresa de seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais
do município que realizou o pedido. A empresa vencedora deverá apresentar certificado de
enfermeiro estomaterapeuta para treinamento.
SOLUÇÃO DE PARA DESCONTAMINAÇÃO DE FERIDAS. Solução para descontaminação, irrigação e tratamento de lesões e feridas; composicao: 0,1% a 0,2% de polihexanida, (PHMB)
BEtAÍNA e água purificada, com laudos de ação bactericida para pseudomonas, salmonella e
outros germes, toxidade/reatividade biológica intracutânea, sensibilidade cutânea e avaliação
de potencia de toxicidade; apresentação: frasco com 350 ml; apresentar junto a proposta a
bula original; embalagem: que contenha informações referente ao produto, como ,lote, data 2.910
validade e mantenha integridade. REGISTRO NA ANVISA. Validade mínima de 12 meses a
partir da emissão da NF de entrega. Necessário suporte técnico presencial da empresa de
seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou o pedido.
A empresa vencedora deverá apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para
treinamento.
SOLUÇÃO DE PARA DESCONTAMINAÇÃO DE FERIDAS. Solução para descontaminação, irrigação e tratamento de lesões e feridas; composicao: 0,1% de undecilaminopropil betaina, 0,1%
de polihexanida e 99,8 % de água purificada; apresentação: frasco transparente com 30 ml,
livre de endotoxinas;indicado para feridas de unidade: INDI espessura parcial a total, úlceras
por pressão de estágios I a IV, úlceras arteriais, venosas e mistas, úlceras pós cirúrgicas,
queimaduras de primeiro e segundo graus, áreas de doação de enxerto, úlceras infectadas ou
não; indicado para uso contínuo e repetido; validade após abertura: 08 semanas; apresen1.840
tar junto a proposta a bula original; embalagem: que contenha informações referente ao
produto, como ,lote, data validade e mantenha integridade. REGISTRO NA ANVISA. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão da NF de entrega. Necessário suporte técnico
presencial da empresa de seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município
que realizou o pedido. A empresa vencedora deverá apresentar certificado de enfermeiro
estomaterapeuta para treinamento.

UNIDADE

FRASCO

FRASCO

3. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas acima e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência
- Anexo I do Edital, o licitante deverá obedecer a este último.
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4. Os objetos adquiridos serão entregues de forma parcelada nos municípios consorciados junto ao CISAMVI, quais sejam, Municípios de
Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Ilhota, Indaial, Luiz Alves, Pomerode,
Rio Dos Cedros, Rodeio e Timbó, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
5. O prazo de validade da Ata de Registro será de 12 (doze) meses contados de sua homologação, conforme artigo 15, § 3°, inciso III da
Lei n° 8.666/93.
6. TREINAMENTO
7. Para todos os itens desse pregão, ou seja, os produtos de curativos especiais necessitam-se que seja disponibilizado treinamento para seu
uso correto, portanto os fornecedores que virem a ser vencedores deste certame deverão oferecer cursos para capacitação aos profissionais
de saúde das Redes Municipais de saúde consorciadas.
7.0.1 Estas capacitações deverão ser realizadas por profissionais técnicos qualificados durante o período de vigência da Ata, de acordo com
a necessidade e solicitação de cada município consorciado indicado neste edital.
7.0.2 Os materiais e produtos utilizados nas capacitações deverão ser fornecidos pela empresa que estiver oferecendo a capacitação, bem
como qualquer despesa com o ministrante/facilitador do curso.
8. DAS BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS
9. O licitante, ao participar do presente certame, declara ter ciência do dever de conduzir os seus negócios de maneira legal, ética e transparente, conforme os requisitos das Normas Anticorrupção, incluindo, mas não se limitando, à Lei Federal n° 12.846/2013, e de estender
a todos os seus dirigentes, empregados, contratados, colaboradores e terceiros que a representem a obrigação de cumprir as diretrizes
estabelecidas na legislação indicada.
10. O CISAMVI não tolerará qualquer ato que infrinja ou possa infringir as Normas Anticorrupção, cabendo aos licitantes, em caráter irrevogável e irretratável:
10.0.3 Tomar conhecimento das Normas Anticorrupção, especialmente a Lei Federal n° 12.846/2013, e o Decreto Federal n° 8.420/2015, e
divulgá-las a seus acionistas/sócios, administradores, diretores, empregados, contratados, representantes e terceiros;
10.0.4 Abster-se de praticar atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra os princípios da administração
pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, conforme definidos no artigo 5°, da Lei Federal n° 12.846/2013.
11. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
12. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.
13. Os trabalhos serão conduzidos pelos colaboradores do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Vale do Itajaí – CISAMVI, através
de seu Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo constante
do sítio eletrônico https://www.portaldecompraspublicas.com.br.
14. A abertura da sessão pública será às 13hs31min e início da sessão de disputa de lances será às 14hs00min do dia 3/11/2021. A análise
das propostas poderá ser dividida por grupo de lotes, para otimização dos trabalhos do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, e a disputa de lances
poderá se estender também aos dias subsequentes se necessário.
15. Todas as referências de tempo constantes deste Edital e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF
e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
16. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
17. Em caso de dúvidas na interpretação deste Edital poderão ser obtidos e esclarecidas por intermédio da plataforma onde ocorrerá o
certame – https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou contato telefônico (47) 3331-5858 de segunda a sexta-feira, no horário das 9h
às 16h.
18. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao Edital e seus anexos, bem como quaisquer informações sobre incorreção ou discrepâncias
neles encontradas, deverão ser enviados ao Pregoeiro, exclusivamente, por intermédio da plataforma onde ocorrerá o certame – https://
www.portaldecompraspublicas.com.br, via internet, no prazo de até 03 (três) dias úteis antes da data para abertura do certame.
18.0.5 As respostas serão enviadas por Comunicado do Sistema e disponibilizadas neste até a data marcada para a sessão de abertura do
certame.
18.0.6 O Pregoeiro não se responsabilizará por informações que não lhe forem entregues ou que forem apresentadas em desacordo com
este item.
19. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar, por irregularidade na aplicação da lei, o presente Edital, devendo ser enviados exclusivamente por intermédio da plataforma onde ocorrerá o certame – https://www.portaldecompras publicas.com.br – meio no qual, em até
até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão inaugural, devendo a Administração julgar e responder à impugnação
em até 03 (três) dias úteis.
20. Qualquer licitante poderá impugnar o presente Edital, devendo protocolar eletronicamente em campo próprio do sistema, o pedido em
até 3 (três) dias úteis anteriores a data e hora fixada para abertura da sessão (13hs30min do dia 27/10/2021), cabendo ao Pregoeiro decidir
sobre a petição até o dia anterior à data marcada para a sessão do Pregão.
21. Não serão conhecidos os pedidos de impugnações apresentados fora do prazo estabelecido no item 4.3 e 4.4, ou que não observem a
forma prescrita.
22. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e decisões das impugnações aderem a este Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.
23. A impugnação não possui efeito suspensivo, cabendo ao Pregoeiro concedê-lo excepcionalmente em decisão motivada.
24. A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos, acarreta a decadência do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras
do certame.
25. As dúvidas dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informais e não poderão ser consideradas como condições editalícias.
26. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
27. Poderão participar desta licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no país, que sejam
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especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital
e seus anexos, bem como legislação aplicável.
28. Estarão impedidos de participar, de qualquer fase do processo, os interessados que se enquadrarem em uma ou mais das situações a
seguir:
28.0.7 Estejam constituídos sob a forma de consórcio;
28.0.8 Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração direta de um dos entes federados motivada
pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei n° 8.666/93;
28.0.9 Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de governo;
28.0.10 Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação;
28.0.11 As hipóteses previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666/93 e alterações;
28.0.12 Estejam em situação fiscal irregular perante o RGPS/INSS e/ou FGTS;
28.0.13 Encontrem-se inadimplentes em relação às penalidades pecuniárias que lhes tenham sido impostas pelo CISAMVI em Processo
Administrativo do qual não caiba mais recurso.
29. A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital, e obrigará o proponente vencedor a
entrega do objeto nas quantidades, locais e prazos definidos, sob pena de aplicação de multa diária pelo inadimplemento da obrigação
assumida.
30. DO CREDENCIAMENTO
31. Os interessados em participar deste Pregão deverão cadastrar-se, previamente, perante o sistema eletrônico provido pelo Portal de
Compras Públicas, por intermédio do sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.
32. Para ter acesso ao sistema eletrônico os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao Portal
de Compras Públicas, onde também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas
para sua correta utilização.
33. O credenciamento para participação no Pregão Eletrônico N° 22/2021 dar-se-á por meio de digitação da senha pessoal e intransferível
do licitante no Portal Compras Públicas e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.
33.0.14 O credenciamento implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes a este Pregão.
34. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
35. DA ESTIMATIVA DE CONSUMO
36. O CISAMVI e seus municípios consorciados não se obrigam a adquirir dos licitantes vencedores os itens relacionados, tampouco a adquirir a totalidade das quantidades indicadas no OBJETO e ANEXO I, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou demais
itens, hipótese em que, em igualdade de condições o beneficiário do Registro de Preços vigente terá preferência, nos termos do artigo 15,
§ 4°, da Lei n° 8.666/93.
37. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
38. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e até a data e hora marcadas para abertura
da sessão os licitantes deverão encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, a proposta com a descrição do objeto ofertado e preço,
além dos documentos de habilitação exigidos neste Edital (item 10).
39. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
40. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base neste Edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento
de custos necessários para o cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação.
41. Até a abertura da sessão os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.
42. O licitante deverá formular sua proposta no idioma oficial do Brasil mediante o preenchimento, no sistema eletrônico portal de compras
públicas, dos seguintes campos:
42.0.15 Valor unitário e total para cada item em moeda corrente nacional;
42.0.16 Na descrição detalhada deverão conter FABRICANTE, MARCA, NOME COMERCIAL E REGISTRO JUNTO À ANVISA do produto cotado,
sendo permitida a apresentação de apenas uma marca por item cotado.
43. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
44. O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta
com as exigências deste Edital e seus anexos.
45. A falsidade da declaração de que trata o subitem 8.7 sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
46. Fica vedada a identificação da licitante em qualquer campo da proposta, tal como abreviações (relacionadas a empresa), telefones,
nomes, etc., acarretando na desclassificação prévia do licitante o seu descumprimento.
47. A microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar no campo próprio o seu enquadramento nesta condição, nos termos da Lei Complementar n° 123/06, para fins de gozo dos
benefícios dispostos na mesma lei.
48. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação
do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento da etapa competitiva.
49. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
50. Deverão ser encaminhados, juntamente com a proposta, exclusivamente via sistema, os seguintes documentos:
50.0.17 Comprovante de inscrição e situação cadastral do CNPJ;
50.0.18 Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, declaração conforme modelo sugerido no ANEXO II;
50.0.19 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (de acordo com as exigências do Código Civil), alteração contratual referente à
mudança de razão social, na hipótese de haver a referida mudança, bem como a última alteração, devidamente registrada, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores;
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50.0.20 Caso a licitante vencedora seja representada por procurador(es) deverá apresentar procuração ou documento equivalente, além de
cópia do RG - Registro Geral e CPF/MF – Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda, de Outorgante(s) e Outorgado(s);
50.0.21 Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Receita Federal e/ou Procuradoria da Fazenda Nacional competente;
50.0.22 Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual da sede da empresa;
50.0.23 Certidão Negativa de Tributos para com a Fazenda Municipal, expedida pela Prefeitura Municipal da sede da empresa;
50.0.24 Certidão de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal;
50.0.25 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
50.0.26 Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo Distribuidor da sede da empresa;
50.0.27 Cópia da Autorização de Funcionamento ou da respectiva publicação no Diário Oficial da União da empresa (Artigo 5°, da Portaria
Ministerial n° 2814, de 29 de maio de 1998, alterada pela Portaria Ministerial n° 3716, de 08 de outubro de 1998). Caso a renovação da
Autorização de Funcionamento ainda não tenha sido publicada pela ANVISA, será aceita cópia do protocolo de renovação, juntamente com
o comprovante de pagamento da taxa de fiscalização previsto no anexo II da referida Lei e a cópia da Autorização do Funcionamento,
publicada no D.O.U. do ano anterior;
50.0.28 Cópia da Licença Sanitária Estadual e/ou Municipal, para a atividade desenvolvida pela empresa: produção, importação, armazenamento distribuição ou comercialização (Artigo 5°, da Portaria Ministerial n° 2814, de 29 de maio de 1998, alterada pela Portaria Ministerial
n° 3716, de 08 de outubro de 1998);
50.0.29 Declaração de comprometimento da proponente em realizar capacitação aos servidores municipais dos municípios consorciados, ou
seja, aos profissionais que realizaram o procedimento para uso dos produtos. Obrigatório citar na declaração nome do profissional Enfermeiro, com número de conselho de classe e ser Especilista em Estomoterapia, ou que comprove notório saber através de cópia autenticada
de diplomação.
50.0.30 Declaração assinada por representante legal da proponente, conforme modelo constante do ANEXO IV, de que:
- Não foi declarada inidônea e nem está suspensa do direito de licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal;
- Concorda com os termos do Edital e dará pleno cumprimento à Ata de Registro de Preços/Contrato, caso sagre-se vencedora de itens/
lotes do certame;
- Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos;
50.0.31 Dados cadastrais do fornecedor, conforme modelo ANEXO V.
51. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL:
51.0.32 Comprovação de Capacidade Técnica, através da apresentação de, no mínimo, 1 (um) Atestado(s) de Capacidade Técnica Profissional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove já haver a licitante, fornecido materiais pertinentes ao objeto
desta licitação;
51.0.32.1 O Atestado de Capacidade Técnica apresentado deve conter as seguintes informações básicas: Nome do Contratado, do Contratante, identificação do tipo ou natureza do serviço, localização, descrição sucinta dos serviços executados, quantidades e nº. Contrato / ata
de registro de preços;
51.0.32.2 O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.
51.0.33 Apresentar CERTIFICADO DE ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA que realizará o suporte e treinamento presencial nos municípios
consorciados que realizarem pedidos.
52. Os documentos cuja autenticidade não possa ser conferida através da internet deverão ser encaminhados devidamente autenticados
por Tabelião.
53. Os documentos em que são solicitadas assinaturas, será utilizada a assinatura digital de documentos, desde que inequívoca a autenticidade e integridade ao documento eletrônico e que a assinatura digital seja gerada por processo de criptografia de chaves públicas, conforme
MP n° 2.200-2/2001.
54. Quando o prazo de validade não constar no documento, somente será considerado válido aqueles emitidos em data de até 60 (sessenta)
dias da sessão de abertura das propostas.
55. Tratando-se de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, amparadas pela LC n° 123/06, será concedido o prazo de 05 (cinco) dias
úteis após a declaração do vencedor, para regularização de eventuais restrições no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, sob pena
de inabilitação/desclassificação e/ou decadência do direito de contratação.
56. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados da seguinte forma:
56.0.34 Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz;
56.0.35 Se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da mesma, exceto aqueles que, comprovadamente, forem
emitidos apenas em nome da matriz.
57. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante abertura de diligência no próprio portal de compras públicas, onde o registro da ocorrência
constará na ata final do processo, e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
58. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para continuidade da mesma.
59. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em descordo com o estabelecido neste Edital.
59.0.36 Se a licitante não atender às exigências de habilitação o Pregoeiro, examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.
59.0.37 No caso de inabilitação, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°
123/2006, seguindo-se a disciplina estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
60. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
61. DA ABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA E FORMULAÇÃO DOS LANCES
62. A abertura da Sessão Pública dar-se-á mediante comando do Pregoeiro, por meio do sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
63. Durante a Sessão Pública a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

21/10/2021 (Quinta-feira)

DOM/SC - Edição N° 3657

Página 2603

campo próprio do sistema eletrônico.
64. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital ou que contenham vícios insanáveis.
64.0.38 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
65. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
66. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
67. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a Sessão Pública do Pregão, ficando responsável pelo
ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
68. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no
Edital.
69. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência
ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas).
69.0.39 Na hipótese do subitem anterior a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
70. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo
mínimo de percentual entre os lances.
71. Visando uma maior competitividade e preços atrativos a administração, o intervalo mínimo de percentual entre os lances, que incidirá
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, será de 1% (um por cento) sobre o
valor unitário de cada item.
72. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
73. Durante o transcurso da sessão pública os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificação do licitante.
74. Se o Pregoeiro entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou verificar que houve erro de digitação, deverá excluí-lo do
sistema, a fim de não prejudicar a competitividade.
75. A etapa competitiva deste Pregão Eletrônico observará as regras do modo de disputa ABERTO, no qual a etapa de lances terá duração
de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente por 2 (dois) minutos pelo sistema, sucessivamente, sempre que houver
lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos.
76. Não havendo novos lances na forma estabelecida no subitem anterior a Sessão Pública será encerrada automaticamente.
77. Encerrada a disputa de lances de um item sem prorrogação automática pelo sistema, poderá o Pregoeiro, assessorado pela Equipe de
Apoio e mediante justificativa, admitir o reinício da Sessão Pública de lances em prol da consecução do melhor preço.
78. No decorrer da Sessão Pública, finalizada a etapa de disputa de lances e declarado os vencedores, poderá o Pregoeiro, assessorado
pela Equipe de Apoio e mediante justificativa, cancelar um determinado item em que não houver negociação e esteja 25% acima do valor
de referência;
78.0.40 Do mesmo modo, poderá haver o cancelamento de um item em que, por razões de interesse público, houver inconsistências no
descritivo pretendido pela administração e o praticado no mercado, demonstrados através de intenções de recurso registradas no portal de
compras públicas para o item e ainda aquelas fundamentadas pela administração, por razões de conveniência e oportunidade, mediante
iniciativa fundamentada que ficará disponível no chat, fazendo parte integrante da ata final do processo.
79. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos
dos atos realizados.
80. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos licitantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
81. EM HAVENDO EMPATE
82. Considera-se empate ficto as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte forem iguais ou até 5%
(cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, situação em que, como critério de desempate, será assegurado o direito de
preferência de que trata os artigos 44 e 45 da Lei Complementar n 123/2006, mediante a adoção dos seguintes procedimentos:
82.0.41 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, cuja proposta estiver no intervalo estabelecido no subitem
11.1, será convocada para, querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela classificada com o menor preço ou lance, no prazo
máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;
82.0.42 Apresentada proposta nas condições acima referidas, esta será considerada como a licitante detentora do lance mais vantajoso,
dando prosseguimento ao certame;
82.0.43 Não apresentada nova proposta, serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte, no intervalo estabelecido
acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
82.0.44 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs / EPPs que se encontrem em situação de empate, será efetuado sorteio
aleatório entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
82.0.45 A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlado automaticamente pelo sistema, decairá
do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006.
82.0.46 O disposto nos subitens 11.1.1 a 11.1.5 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
82.0.47 A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último preço ofertado pela licitante, para efeito de classificação de
aceitabilidade da proposta.
83. Se o pregoeiro observar que há licitantes em situação de empate que enviaram seus lances em horários exatamente iguais, mas não se
enquadram como MEs / EPPs, adotará os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:
83.0.48 Utilização de bens e serviços produzidos no Brasil;
83.0.49 Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
83.0.50 Utilização de bens e serviços produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento tecnológico no País;
83.0.51 Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
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lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação;
83.0.52 Sorteio.
84. DA NEGOCIAÇÃO, JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
85. Encerrada a etapa de lances e decididos eventuais empates, o Pregoeiro encaminhará contraproposta à licitante que tenha apresentado
o menor preço, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, para que seja obtida melhor proposta.
86. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
87. Encerrada a etapa de negociação o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade,
bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
87.0.53 Examinará ainda o valor ofertado/negociado em cada item, o comparando aos registros de preços vigentes, e em havendo VALOR
IGUAL OU SUPERIOR ao já registrado se procederá o cancelamento do item.
88. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta readequada em conformidade com o último lance ofertado e os
documentos complementares referentes aos itens vencidos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, por meio de campo próprio do
sistema, sob pena de desclassificação.
88.0.54 Na proposta readequada será utilizada a assinatura digital de documentos, desde que inequívoca a autenticidade e integridade ao
documento eletrônico e que a assinatura digital seja gerada por processo de criptografia de chaves públicas, conforme MP n° 2.200-2/2001.
88.0.55 A Proposta de Preços readequada (modelo ANEXO III), enviada via sistema no prazo estipulado no subitem 12.4, deverá conter
nome da arrematante e de seu representante legal, endereço completo, telefone, endereço de correio eletrônico, números do CNPJ e
da inscrição Estadual e Municipal (se houver), e conter tabela com ITEM, DESCRIÇÃO DO ITEM, MARCA e FORMA DE APRESENTAÇÃO/
ACONDICIONAMENTO do(s) produto(s) cotado(s), devendo ser apresentada conforme as especificações técnicas constantes no ANEXO I,
identificando o número do lote ao qual corresponde no Edital da Licitação.
89. Cada proponente deverá evidenciar na proposta o fabricante e CNPJ dos produtos ofertados e o país de origem, caso não seja nacional.
90. As propostas deverão conter valor unitário e total arrematado de cada item, em moeda corrente, já inclusas quaisquer outras despesas,
tais como impostos, fretes para entrega nos locais estabelecidos no Edital, seguros, montagem, embalagem, etc.
91. Para composição do preço unitário e total do lote, os participantes deverão considerar até 04 (quatro) dígitos após a vírgula. No fornecimento posterior, a totalização do pedido contabilizado (total da Nota Fiscal) será de 02 (dois) dígitos após a vírgula.
92. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.
93. Constituem documentos complementares referentes aos itens vencidos, que devem ser enviados juntamente com a proposta atualizada
no prazo estabelecido, sob pena de inabilitação:
93.0.56 Cópia do Certificado de Registro do Produto ou de sua publicação no Diário Oficial da União. Caso o Registro do produto esteja
vencido, apresentar juntamente com Certificado de Registro do produto, o comprovante de protocolo de pedido de atualização do registro
do produto, ou se for o caso, comprovar que o produto está dispensado do registro;
93.0.57 Junto da Proposta readequada a empresa deverá fornecer Manual técnico e/ou manual do usuário e/ou CATÁLOGO e/ou ou FICHA
TÉCNICA de cada item vencido, devendo especificar no arquivo a que item corresponde;
93.0.58 Apresentar descrição detalhada do produto ofertado constando a marca, o fabricante e a procedência, de maneira a demonstrar o
completo atendimento às caraterísticas constantes no Termo de Referência;
93.0.59 O participante do certame deverá indicar em cada registro apresentado, o número do item correspondente no Termo de Referência;
94. DA AVALIAÇÃO TÉCNICA E AMOSTRAS
95. Após a declaração do licitante vencedor a ficha técnica e documentos complementares anexados será submetido a avaliação técnica por
profissionais do CISAMVI e municípios consorciados.
96. Caso haja dúvidas quanto as especificações descritas na ficha técnica de determinado produto, é facultado ao pregoeiro solicitar que
além do envio dos documentos complementares, também seja encaminhada pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar
no mínimo 1 (uma) unidade do item, acompanhado de sua respectiva embalagem, a título de amostra, para verificação da conformidade
com as especificações descritas no ANEXO I;
96.0.60 A necessidade do encaminhamento de amostra será declarada através de abertura de diligência e envio automático de e-mail pelo
portal de compras pública e comunicado pelo pregoeiro por meio do chat;
96.0.61 A vencedora que for convocada a enviar amostra de determinado item deve ENVIAR JUNTAMENTE AO ITEM (NS) DE AMOSTRA:
etiqueta que identifique o nome da proponente e o ITEM NO PREGÃO, facilitando a análise pelo técnico responsável. Elas serão analisadas
posteriormente, e emitido parecer aprovando ou não as amostras apresentadas.
96.0.62 A amostra deverá ser entregue no endereço do CISAMVI em até 5 (cinco) dias úteis contados da convocação do Pregoeiro, com a
devida identificação da empresa no envelope/caixa de envio, contendo na parte externa o descritivo abaixo, sob pena de desclassificação
no caso de descumprimento:
DESTINATÁRIO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CISAMVI
REF. AMOSTRAS PREGÃO ELETRÔNICO N° 22/2021
A/C Pregoeiro
Endereço: Rua Alberto Stein, 466 – 3° andar, Bairro Velha, CEP 89036-200, Blumenau/SC 96.0.63 Os exemplares colocados à disposição da
Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados, desmontados e submetidos a testes pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento;
96.0.64 Os itens enviados a título de amostra não serão descontados do quantitativo registrado na ata.
97. Serão rejeitadas as amostras que não atenderem às exigências contidas no OBJETO e ANEXO I, apresentarem defeitos durante a análise
técnica e/ou apresentarem qualidade inferior em relação às especificações técnicas exigidas.
98. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem
ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.
99. As inadequações das exigências técnicas especificadas no edital e no descritivo ensejarão na desclassificação da proposta apresentada,
com relação ao item correspondente.
100. As amostras aprovadas terão o item adjudicado pelo pregoeiro e o resultado das avaliações reprovadas serão divulgados por meio de
mensagem/chat no sistema.
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101. DOS RECURSOS
102. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 1 (uma) hora.
102.0.65 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a
adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora;
102.0.66 Diante da manifestação da intenção de recurso o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições
de admissibilidade do recurso.
103. Recebida a intenção de interpor recurso pelo Pregoeiro, a licitante deverá apresentar as razões do recurso no prazo de 2 (dois) dias
úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar
do término do prazo da recorrente.
103.0.67 As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo próprio no sistema, não sendo recebidas ou conhecidas razões de recurso e contrarrazões entregues diretamente ao Pregoeiro ou enviadas por quaisquer outros meios (fax, correspondência,
etc).
104. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus atos, podendo reconsiderar suas decisões no prazo
de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento das razões e contrarrazões ou, neste mesmo prazo, encaminhá-lo à Diretoria Executiva do para
a decisão final no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
105. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
106. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.
107. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por representantes não habilitados legalmente ou não
identificados no processo para responder pelo licitante.
108. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
109. A presente licitação será adjudicada à licitante que apresentar proposta de MENOR PREÇO, JULGAMENTO POR ITEM, desde que
atendidas as exigências deste Edital.
110. O objeto deste pregão será adjudicado ao vencedor por ato do Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação
caberá, após a regular decisão dos recursos interpostos, à Diretoria Executiva do CISAMVI.
111. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
112. DAS OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA
113. Será de responsabilidade da licitante vencedora:
113.0.68 Firmar a Ata de Registro de Preços no prazo de 2 (dois) dias úteis contados da convocação para realização do ato, sob pena de
aplicação do artigo 81 da Lei n° 8.666/93;
113.0.69 Cumprir todas as obrigações constantes do Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
113.0.70 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca, ao fabricante, ao modelo, à procedência, e ao
prazo de validade, constando na embalagem do produto a observação "PROIBIDO A VENDA NO COMÉRCIO”, quanto for o caso, e o item
assim permitir;
113.0.71 Fornecer os objetos dentro do prazo de validade exigido no Edital e seus anexos;
113.0.72 Substituir, às suas expensas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação expedida pelo CISAMVI e/
ou município consorciado, o(s) produto(s) que apresentarem defeitos de fabricação ou discordância em relação às especificações previstas
no Termo de Referência;
113.0.73 Reparar, corrigir e remover às suas expensas, no todo ou em parte, dos objetos licitados, em que se verifique danos em decorrência do transporte, ou técnico, bem como, providências à substituição dos mesmos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da
notificação que lhe for entregue oficialmente;
113.0.74 Comunicar por escrito, ao CISAMVI a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o cumprimento
das obrigações assumidas, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários;
113.0.75 Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor;
113.0.76 Manter durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
113.0.77 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção, fornecimento e entrega do produto, inclusive as despesas de
embarque e transporte, embalagens, frete e seguro, e eventuais perdas e danos;
113.0.78 Acessar o Sistema Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas do CISAMVI a fim de efetuar o recebimento das Autorizações de Fornecimento;
113.0.79 Incluir a Nota Fiscal em formato .pdf, ou DANFE, no Sistema Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas do CISAMVI;
113.0.80 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da contratação objeto desta licitação ou a ela relacionada;
113.0.81 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CISAMVI e aos municípios consorciados em razão de ação ou
omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações editalícias ou legais a que estiver sujeito;
113.0.82 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos
por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes
de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do Edital e seus anexos.
114. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
115. As obrigações decorrentes das futuras aquisições do objeto serão formalizadas através da Ata de Registro de Preços, a serem firmadas
entre o CISAMVI e o Fornecedor, e terá sua vigência de 12 (doze) meses.
115.0.83 Será publicada Ata Geral, cuja minuta consta do ANEXO VI, onde constarão todos os itens objeto deste Edital e licitantes vencedores/fornecedores, assim como serão formalizadas atas entre o CISAMVI e os fornecedores, cuja minuta consta do ANEXO VII.
116. Constará da Ata de Registro de Preços Geral, na forma de anexo, o Cadastro Reserva dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou
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serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame.
116.0.84 Constarão igualmente do Cadastro Reserva as propostas dos licitantes que não manifestarem a possibilidade de fornecimento nas
mesmas condições do licitante vencedor, na sequência da classificação do certame.
117. O fornecedor classificado em primeiro lugar nos lances realizados no certame será convocado a firmar a Ata de Registro de Preço correspondente no prazo de até 2 (dois) dias úteis após a homologação, podendo ser o prazo prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Administração do Consórcio, devendo o proponente manter-se
nas mesmas condições da habilitação quanto à regularidade fiscal e trabalhista.
117.0.85 Será utilizada assinatura digital de documentos na ata de registro de preços, desde que inequívoca a autenticidade e integridade ao
documento eletrônico e que a assinatura digital seja gerada por processo de criptografia de chaves públicas, conforme MP n° 2.200-2/2001.
117.0.86 A ata que não contiver assinatura digital, deverá ter firma reconhecida em cartório.
118. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 2 (dois) dias, contados a partir do envio
do documento, implicará na aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos.
119. A Ata de Registro de Preços será encaminhada ou pelo endereço eletrônico informado pelo licitante vencedor no documento Dados
Cadastrais do Fornecedor (ANEXO V) ou por intermédio do Sistema Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas.
119.0.87 Quando encaminhada pelo Sistema Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas, o sistema encaminhará aviso para o
endereço eletrônico informado pelo licitante vencedor no documento Dados Cadastrais do Fornecedor (ANEXO V) de que o documento está
disponível junto ao sistema.
120. Observados os critérios e condições estabelecidos neste Edital, o CISAMVI poderá firmar Atas de Registro de Preços ou Aditivos com
mais de um fornecedor, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado
não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado.
121. A existência de preços registrados não obriga o CISAMVI ou os municípios consociados a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência
de fornecimento em igualdade de condições.
122. O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão publicados trimestralmente na imprensa oficial e divulgados em
meio eletrônico, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
123. DA POSSIBILIDADE DE REAJUSTE DOS PREÇOS – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
124. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao CISAMVI promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
125. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser protocolados/encaminhados para o e-mail apoio2@cisamvi.sc.gov.br, devendo no campo assunto do e-mail ser informado: Pedido de Reequilíbrio, item e número ata de registro de preços.
125.0.88 Para admissibilidade do pedido, o e-mail enviado deverá vir como anexo toda documentação comprobatória do pleito, contrato social vigente da empresa, documento oficial com foto do preposto, bem como o pedido deve conter assinatura digital de documentos, desde
que inequívoca a autenticidade e integridade ao documento eletrônico e que a assinatura digital seja gerada por processo de criptografia
de chaves públicas, conforme MP n° 2.200-2/2001;
125.0.88.1 O Pedido de Reequilíbrio/cancelamento que não contiver assinatura digital, deverá ter firma reconhecida em cartório.
125.0.89 Todas as Autorizações de Fornecimento emitidas até o protocolo do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro e/ou pedido de
cancelamento, devem ser atendidas considerado o valor até então registrado, ficando o item suspenso para novos pedidos desde a data do
protocolo do pedido até a análise final do requerimento.
125.0.90 Será dado ciência ao remetente do e-mail enviado seu recebimento;
125.0.91 A decisão da análise do pedido se dará através de ofício encaminhado ao solicitante.
126. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o CISAMVI poderá:
126.0.92 Consultar os demais licitantes que tenham apresentado lance para o lote em questão, questionando-lhe sobre a possibilidade de
assunção do registro, nas condições originalmente pactuadas pelo licitante vencedor ou, ainda, nas condições de sua melhor proposta no
certame ou nas condições atuais de mercado.
126.0.92.1 Obtendo-se possibilidade de inclusão do lote na Ata de Registro de Preços com outro licitante, por valor inferior ao da proposta
de realinhamento, convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
126.0.92.2 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes de esgotado o prazo para fornecimento da Autorização de Fornecimento.
126.0.93 Cancelar o item cujo valor foi comprovado como inexequível, a fim de inseri-lo em novo processo licitatório.
127. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação do item na Ata de Registro de Preços, adotando
este as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
128. Independentemente de solicitação, o CISAMVI poderá convocar o fornecedor, após a aprovação da Ata, para negociar a redução dos
preços visando manter o mesmo objeto cotado, na qualidade e especificações indicados na proposta, em virtude de redução dos preços de
mercado.
129. A critério do CISAMVI, o item poderá ter seu registro cancelado por ser considerado economicamente desequilibrado, em função de
significativa variação de mercado.
130. Caso a beneficiária do registro venha a se locupletar com a redução efetiva dos preços de mercado, não a repassando à Administração,
ficará obrigada à restituição do que houver recebido indevidamente.
131. DO CANCELAMENTO E/OU SUSPENSÃO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
132. O fornecedor terá seu registro de preço cancelado quando:
132.0.94 Recusar-se a celebrar a Ata de Registro de Preços ou não retirar o instrumento, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
132.0.95 Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços da presente licitação ou de licitações realizadas nos últimos 5 (cinco) anos;
132.0.96 Tiver presentes razões de interesse público;
132.0.97 For declarado inidôneo, impedido de licitar ou contratar com o CISAMVI ou com qualquer um dos municípios consorciados, antes
ou durante a vigência da Ata de Registro de Preços, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei n° 8.666/93, artigo 7° da Lei n° 10.520/02
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e artigo 49 do Decreto n° 10.024/19.
132.0.98 Não utilizar os recursos de tecnologia da informação disponibilizados pelo CISAMVI na operacionalização e automatização dos
procedimentos de controle da execução do objeto contratual.
132.0.99 Não sendo os itens entregues dentro dos prazos de que trata o item 20.6, as respectivas ATAS de registro de preços poderão, no
interesse da administração, ter o item automaticamente cancelado e o fato será comunicado à comissão processante para a instauração de
processo administrativo para apuração da responsabilidade.
132.0.100 Haverá suspensão do item quando o CISAMVI obtiver por meio de novo pregão eletrônico, registro de preços com VALOR INFERIOR ao já registrado.
133. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado via ofício encaminhado pelo setor de compras compartilhadas.
134. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer
a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados, não sendo aplicadas, então,
quaisquer penalidades, caso o faça antes de receber a Autorização de Fornecimento ou antes de esgotado o prazo de fornecimento da
Autorização de Fornecimento.
134.0.101 Os pedidos de cancelamento devem seguir os mesmos tramites de que trata o item 18.2 deste edital.
135. DA INSTRUMENTALIZAÇÃO DA COMPRA/FORNECIMENTO
136. Homologada a licitação pela autoridade competente, o CISAMVI emitirá e publicará a Ata de Registro de Preços no sítio eletrônico do
consórcio público e no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Santa Catarina.
137. Formalizada a Ata de Registro de Preços e assinada a Ata, os licitantes vencedores se sujeitam a acatar o fornecimento regular pelo
prazo de sua validade, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas neste Edital e/ou nas disposições legais pertinentes.
138. As contratações/solicitações dos itens, ocorrerão de forma parcelada, sendo efetuadas conforme a necessidade de cada município
consorciado, durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços.
139. O CISAMVI, durante a validade da Ata de Registro de Preços, utilizará Sistema Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas,
acessível através da internet (sistema web), para gerenciamento e controle dos processos de compra, ficando o fornecedor obrigado desde
já a utilizá-lo e alimentá-lo.
140. Após a formalização da Ata de Registros de Preços, será atribuído login e senha aos fornecedores registrados para acesso ao Sistema
Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas, disponível online.
140.0.102 O login e a senha para acesso ao Sistema Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas serão encaminhados para o
endereço eletrônico constante dos documentos para habilitação em “Responsável pelos pedidos” do documento Dados Cadastrais do Fornecedor (ANEXO V).
141. Dentro do período de vigência da Ata de Registro de Preços os municípios consorciados emitirão Autorizações de Fornecimento, utilizando para tanto o Sistema Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas, que notificará o fornecedor da emissão, cabendo ao
licitante vencedor/fornecedor acessar a referida plataforma para retirada dos pedidos.
141.0.103 As Autorizações de Fornecimento são consideradas recebidas pelo fornecedor após 24 (vinte e quatro) horas após sua emissão,
independentemente do acesso ao sistema informatizado, do qual o arrematante concorda e se obriga a acessar.
142. Caso os itens registrados em determinada Autorização de Fornecimento não atinjam o valor mínimo de R$ 150,00 (cem e cinquenta
reais), o fornecedor, desde que inequivocamente noticie ao Município Requisitante, poderá exceder, em no máximo 10 (dez) dias, o prazo
de entrega, não lhe sendo aplicada qualquer sanção.
143. Ao realizar o faturamento dos itens constantes da Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá registrar o evento no Sistema
Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas, disponibilizado pelo CISAMVI, por meio de acesso com seu login e senha, anexando
a Nota Fiscal Eletrônica respectiva em formato .pdf, ou quando for o caso, incluir a DANFE.
143.0.104 A inserção da Nota Fiscal no Sistema Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas pelo fornecedor é condição imprescindível para prosseguimento dos trâmites de liquidação e pagamento do objeto da Autorização de Fornecimento.
144. As Notas Fiscais Eletrônicas devem ser emitidas em nome do CISAMVI e conter o mesmo número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - daquele fornecido durante a fase de habilitação. Deverão apresentar, nos campos adicionais/informações complementares, a
expressão “Pregão Eletrônico N° 22/2021”, o nome da Secretaria Municipal de Saúde/Município requisitante, o endereço do local de entrega,
e n° da Autorização de Fornecimento correspondente, a fim de evitar possíveis trocas de mercadorias.
144.0.105 A liberação da nota fiscal para fins de pagamento estará condicionada ao atendimento dessas exigências.
144.0.106 As Notas Fiscais Eletrônica que apresentarem incorreções serão devolvidas ao fornecedor, e o prazo para o pagamento passará
a correr a partir da data da reapresentação do documento considerado válido pelo CISAMVI.
145. Cada produto entregue deverá estar registrado na Nota Fiscal Eletrônica com nome idêntico ao constante da Ata de Registro de Preços.
146. DAS ENTREGAS/EXECUÇÃO
147. Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada município consorciado correrão por conta do fornecedor.
148. Ficará sob total responsabilidade dos fornecedores realizar o transporte adequado, nos termos do ANEXO I, e manter em perfeitas
condições de armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade.
149. O transporte e as entregas deverão ser realizados conforme estabelecido no ANEXO I – Termo de Referência.
150. Os fornecedores terão até 20 (vinte) dias corridos, contados da emissão da Autorização de Fornecimento – AF. para efetuar a entrega
dos itens solicitados, devendo apresentar, no ato da entrega, além da Nota Fiscal Eletrônica, o Certificado de Controle de Qualidade do lote
de cada produto.
150.0.107 As Autorizações de Fornecimento geradas estarão disponíveis para retirada pelo fornecedor, no sistema informatizado disponibilizado pelo CISAMVI, sempre no dia PRIMEIRO DIA ÚTIL DE CADA MÊS, devendo realizar a entrega do produto e incluir a Nota Fiscal em
formato .pdf, ou DANFE, no Sistema Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas do CISAMVI.
150.0.108 A prorrogação do prazo de entrega poderá ser requerida uma única vez, no máximo por igual período, mediante envio para o
cpar@cisamvi.sc.gov.br, destacando no assunto a descrição do item e número da AF, desde que solicitado dentro do prazo de entrega de 20
(vinte) dias da AF e instruído com documentação que justifique a solicitação.
150.0.109 O fornecedor que descumprir o prazo estipulado para entrega poderá ter o item em atraso cancelado de sua ata de registro de
preços, sem prejuízo da continuidade de processo administrativo para averiguação do cometimento de possíveis irregularidades.
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151. A empresa deverá entregar o produto na marca cotada na proposta e indicada na Ata de Registro de Preços, sob pena de lhe serem
aplicadas as sanções previstas neste Edital.
151.0.110 Solicitações de troca de marca para atendimento de Autorização de Fornecimento específica/determinada devem ser encaminhadas diretamente ao responsável pelo pedido do Município Requisitante, nos endereços eletrônicos indicados no ANEXO I, instruído com
documentação que justifique a solicitação.
151.0.111 Não sendo possível efetivar a entrega do item pelo restante da validade da Ata de Registro de Preços com a marca registrada,
deverá o fornecedor encaminhar pedido de troca de marca ao CISAMVI, instruído com os documentos necessários para homologação da
nova marca, além dos documentos necessários à comprovação de suas alegações.
152. Caso não cumpridas as exigências deste Edital, o fornecedor será comunicado a retirar o produto no local de entrega e a substituí-lo
por outro que atenda as especificações constantes deste Edital e seus anexos, sem nenhum ônus para o CISAMVI, sob pena da aplicação
das penalidades previstas neste Edital.
153. Em caso de necessidade de recolhimento dos produtos, motivada ou por termo de compromisso ou por determinação da Agência
Nacional de Saúde ou outro órgão equivalente, o recolhimento deverá ser realizado a expensas do fornecedor, e imediatamente substituído
por equivalente, sob pena de aplicação de sanção.
154. Em caso de necessidade de previsão de consumo, o fornecedor deverá entrar em contato com os municípios consorciados que emitem
Autorização de Fornecimento - AF, podendo estes, por se tratar de registro de preços, não ter o consumo/demanda pre definida.
155. DO PAGAMENTO
156. O pagamento pelas aquisições, objeto da presente licitação, será feito pelo CISAMVI em favor do licitante vencedor/fornecedor, mediante depósito bancário na conta corrente indicada pelo fornecedor nos Dados Cadastrais do Fornecedor (ANEXO V).
156.0.112 Informações e dúvidas relacionadas a pagamentos podem ser dirimidas diretamente através do endereço de e-mail financeiro@
cisamvi.sc.gov.br;
157. O CISAMVI efetuará o pagamento em até 45 (quarenta e cinco) dias após a data do recebimento definitivo.
158. Fica ressalvado ao CISAMVI o direito de não efetuar o pagamento até que a Autorização de Fornecimento tenha sido integralmente
atendida, não sendo devida nenhuma correção ou multa ao fornecedor.
159. O CISAMVI, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se no direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pelo fornecedor, independentemente de qualquer Interpelação judicial ou extrajudicial.
160. Como condição para o recebimento de cada parcela, o licitante vencedor/fornecedor deverá manter durante todo o período de vigência
da Ata de Registro de Preços todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
161. É expressamente vedado ao fornecedor realizar a cobrança ou desconto de duplicatas através de rede bancária ou de terceiros.
162. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
163. Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com o CISAMVI ficam sujeitos à aplicação das sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93, com observância do devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório
e a ampla defesa, quais sejam:
163.0.113 Advertência por escrito;
163.0.114 Multa;
163.0.114.1 Aos fornecedores que não cumprirem com o prazo estabelecido para a entrega será aplicada automaticamente multa, nos
seguintes termos:
163.0.114.2 Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto ficam os fornecedores sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) ao
dia, calculada desde o 1° (primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor total do item, na respectiva Autorização de Fornecimento (AF);
163.0.114.2.1 Caso fornecedor solicite prorrogação de prazo de entrega, sendo este não cumprido, o marco original de atraso retroage ao
vencimento original da AF, desconsiderando o pedido não cumprido.
163.0.114.3 Caso o fornecedor tenha requerido dilação do prazo da entrega, dentro dos primeiros 20 (vinte) dias da solicitação da AF,
conforme item 21.4, não será aplicada multa até sua efetiva entrega, desde que observado o prazo estipulado no pedido de prorrogação;
163.0.114.4 Não havendo entrega dentro do prazo de dilação solicitado pelo fornecedor, a multa retroagirá a data original do vencimento
da AF, desconsiderando o pedido de prorrogação apresentado anteriormente;
163.0.114.5 Finda a contagem da multa no momento da entrega ou no fim do período de 30 (trinta) dias;
163.0.115 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CISAMVI, bem como com qualquer um dos
municípios consorciados, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
163.0.116 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação, podendo o CISAMVI incluir as informações no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP.
164. São consideradas ainda situações de aplicação das sanções previstas no subitem 23.1:
164.0.117 Prestar declaração falsa de que cumpre com os requisitos de habilitação e/ou de conformidade da proposta apresentada com as
exigências deste Edital;
164.0.118 Recusa do licitante vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato Administrativo dentro do prazo estabelecido
pelo CISAMVI;
164.0.119 Não atendimento às especificações técnicas previstas no Termo de Referência ou na Autorização de Fornecimento;
164.0.120 Entrega de objeto/mercadoria falsificado, furtado, deteriorado, danificado ou inadequado para o uso ou em desconformidade com
a referência técnica da ANVISA, como se verdadeiro ou perfeito fosse.
165. A multa moratória é inacumulável com as multas sancionatórias se decorrentes do mesmo fato gerador, entretanto, tendo origem em
fatos diversos, poderão ser cumuladas.
166. A aplicação de quaisquer penalidades decorrerá de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, sendo realizadas as intimações através de mensagem eletrônica com confirmação de leitura, enviada ao endereço eletrônico informado pelo licitante no
documento Dados Cadastrais do Fornecedor, ou por correspondência com Aviso de Recebimento, enviado ao endereço da sede da pessoa
jurídica.
167. Das decisões que cominarem penalidades, caberá recurso à Diretora Executiva do CISAMVI, no prazo de 10 (dez) dias.
168. Ficará suspensa a exigibilidade de penalidades pecuniárias com valor inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), facultando-se ao CISAMVI
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exigi-las no caso de, cumulando-as com novas penalidades, o valor total superar a este limite.
169. As multas eventualmente aplicadas deverão ser depositadas a favor do CISAMVI no máximo em até 10 (dez) dias do trânsito em julgado da decisão administrativa que a houver aplicado.
170. O CISAMVI, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se no direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pelo fornecedor, independentemente de qualquer Interpelação judicial ou extrajudicial.
171. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
172. Caberá ao CISAMVI a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços.
173. A quantidade relacionada no objeto e ANEXO I serve apenas como orientação para composição de preço, não constituindo, sob nenhuma hipótese, garantia de faturamento.
174. O CISAMVI poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.
175. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao presente Edital.
176. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os
dias consecutivos.
177. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente do CISAMVI.
178. O não atendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a
aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
179. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema
onde ocorrerá o certame ou do órgão ou entidade promotora da licitação, por eventuais danos decorrentes do uso indevido das credenciais
de acesso no Portal Compras Públicas, ainda que por terceiros.
180. Os fornecimentos a serem realizados em decorrência da licitação serão efetuados após regular assinatura da Ata de Registro de Preços,
nos termos do artigo 62 da Lei n° 8.666/93, reconhecendo desde já o licitante que as requisições de entrega representam compromisso
entre as partes, assim como a Ata de Registro de Preços.
181. Fica ressalvada a aplicação do disposto nos artigos 17 a 21 do Decreto Federal n° 7.892/2013, no interesse do CISAMVI.
182. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer
fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem
prejuízo das demais sanções cabíveis.
183. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer
ou a complementar a instrução do processo.
184. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no modo e prazo determinados pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
185. As normas constantes deste Edital e que regem esta Licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
186. A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital, e no fiel cumprimento das condições
estabelecidas, sob pena de aplicação das penalidades ressalvadas neste Instrumento Convocatório.
187. A detecção pelo CISAMVI, a qualquer tempo durante a utilização dos materiais adquiridos através da presente licitação, de vícios de
qualidade nos mesmos, importará na aplicação dos dispositivos da Lei Federal n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
188. Caso o fabricante e/ou produto vier a ser interditado ou descontinuado a empresa vencedora deverá substituir o produto a ser fornecido por outro com a mesma composição e concentração, sem ônus para o CISAMVI, devendo previamente obter a homologação deste para
o produto substituto proposto.
189. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do artigo 57, §4°, da Lei n° 8.666/93, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma.
190. Cabe aos licitantes acompanhar as publicações referentes ao presente certame, as quais serão veiculadas através do Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina (https://www.diariomunicipal.sc.gov.br) e na Plataforma Compras Públicas (https://www.portaldecompraspublicas.com.br).
191. Será possível a subrrogação de direitos e obrigações do fornecedor, nos casos de fusão, cisão ou incorporação, conforme artigo 78,
inciso VI da Lei n° 8.666/93.
192. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro até a adjudicação do processo licitatório. A partir desta fase, situações não previstas ou ocorridas após homologação, serão resolvidas pela Diretoria Executiva do CISAMVI, com base na legislação federal.
193. O CISAMVI não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste Edital, senão aquelas que estiverem rubricadas pela
autoridade competente, ou sua cópia fiel.
194. ANEXOS
195. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
195.0.121 ANEXO I – Termo de Referência;
195.0.122 ANEXO II – Declaração de Microempresas e Empresas De Pequeno Porte;
195.0.123 ANEXO III – Modelo de Proposta Comercial;
195.0.124 ANEXO IV – Declaração de idoneidade, concordância com os termos do Edital e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do
artigo 7° da Constituição Federal;
195.0.125 ANEXO V – Dados Cadastrais do Fornecedor;
195.0.126 ANEXO VI – FORMULARIO: pedido cancelamento e reequilíbrio
195.0.127 ANEXO VII – Minuta da Ata de Registro de Preços – Geral;
195.0.128 ANEXO VIII – Minuta da Ata de Registro de Preços – por Fornecedor.
Blumenau, 1° de outubro de 2021.
Cleones Hostins
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Diretor Executivo
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO
196. O objeto consiste no Registro de Preços para futura e eventual aquisição de CURATIVOS ESPECIAIS, pelo prazo de 12 (doze) meses,
com entrega nos municípios consorciados junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Vale do Itajaí – CISAMVI, quais sejam,
Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Ilhota, Indaial, Luiz Alves, Pomerode,
Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó, conforme as especificações e quantidades abaixo discriminadas:
Item

Produto - Descrição

1

BANDAGEM DE ALTA COMPRESSÃO elástica de algodão, viscose, nylon e poliuretano elastano,
com uma linha central amarela e dois indicadores de extensão retangulares, que se adapta a
pernas de diferentes tamanhos, destina-se ao uso sobre um curativo primário em pacientes com
retorno venoso prejudicado, indicado para Tratamento de úlceras venosas de perna e afecções
associadas onde está indicada a terapia por compressão, com apresentação da bula do produto
680
junto com a proposta. Tamanho: 10cm X 3mt rolo. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão da NF de entrega. REGISTRO NA ANVISA. Necessário suporte técnico presencial da empresa
de seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou o pedido. A
empresa vencedora deverá apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para treinamento.

2

3

4

5

BOTA DE UNNA BANDAGEM, TIPO: BOTA DE UNNA, MOD.: NÃO ADERENTE IMPREGNADA DE
ZINCO, TAM.: 10 cm (LARG.) X 9,5 m (COMP.) Bota de Unna pronta para o uso composta de
bandagem flexível branca (30% algodão e 70% poliéster), impregnada de pasta não solidificável, com, no mínimo 20% de óxido de zinco, acácia, glicerina, óleo de rícino e vaselina. Tamanho 10.16cm X 9.14m; Tamanho: entre 10cm/9,5; ANVISA - Classe III. Validade mínima de 12
meses a partir da emissão da NF de entrega. REGISTRO NA ANVISA. Necessário suporte técnico
presencial da empresa de seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município que
realizou o pedido. A empresa vencedora deverá apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para treinamento.
COBERTURA DE AÇÃO ANTIMICROBIANA COMPOSTA POR UMA CAMADA DE POLIÉSTER FLEXÍVEL, DE BAIXA ADERÊNCIA REVESTIDA DE PRATA NANOCRISTALINA. Altamente maleável,
mantém o ambiente úmido para cicatrização. Indicado como barreira antimicrobiana em feridas
de espessura parcial e total, e tratamento de feridas infectadas. Utilização por 3 dias. Embalado individualmente. Produto estéril. REGISTRO NA ANVISA. Tamanho: 10cm x 10cm. Validade
mínima de 12 meses a partir da emissão da NF de entrega. Necessário suporte técnico presencial
da empresa de seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou o
pedido. A empresa vencedora deverá apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para
treinamento.
COMPRESSA DE GAZE NÃO ADERENTE 100% ALGODÃO OU MALHA DE ACETADO DE CELULOSE (RAYON). Impregnada com emulsão de petrolatum. Material estéril. Permita a drenagem de
exsudatos. Recortável. Não aderente no leito da ferida. Em rolo ou produto em unidades prontas
para uso. Tamanhos 7,5cm x 7,5 cm aproximadamente, com REGISTRO NA ANVISA. Validade
mínima de 12 meses a partir da emissão da NF de entrega. Necessário suporte técnico presencial
da empresa de seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou o
pedido. A empresa vencedora deverá apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para
treinamento.
CREME DE BARREIRA CREME, TIPO: BARREIRA PROTETORA (FERIDAS); Descrição do produto:
Indicado para prevenção de lesões na pela causadas por secreções, eliminações, exsudatos, fluidos corporais. Provenientes das feridas, fístulas, ostomias e demais lesões. Recupera o PH natural
da pele. Frasco aceitável de 28 a 60 GRAMAS. REGISTRO NA ANVISA. Validade mínima de 12
meses a partir da emissão da NF de entrega. Necessário suporte técnico presencial da empresa
de seu especialista aos profissionais do município que realizou o pedido. A empresa vencedora
deverá apresentar certificado de enfermeiro para treinamento.
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CURATIVO ABSORVENTE BAIXA ADERÊNCIA PLACA. CURATIVO, TIPO: HIDROFIBRA COM AG,
DIMENSÕES: 15 cm x 15 cm. Especificação técnica: Curativo estéril, não aderente, macio, material não tecido, em placa, composto por 100% de fibras de carboximetilcelulose, 1,2% de prata
iônica, cloreto de benzotônio e EDTA. Com costuras de celulose regenerada no sentido horizontal
e vertical, podendo ser recortada em qualquer direção. Auxilia no tratamento de feridas infectadas ou com risco de infecção e na quebra de biofilme. Absorve grandes quantidades de exsudato
e é indicado para tratamento de lesões agudas e crônicas. Embalada em material que promova
barreira microbiana e abertura asséptica. REGISTRO NA ANVISA. Nº de lote, data de validade,
garantindo a integridade do produto, identificação e procedência. Validade mínima de 12 meses a
partir da emissão da NF de entrega. Garantia contra defeitos de fabricação ou material. Necessário suporte técnico presencial da empresa de seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou o pedido. A empresa vencedora deverá apresentar certificado de
enfermeiro estomaterapeuta para treinamento.
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1.940

CURATIVO ABSORVENTE BAIXA ADERÊNCIA PLACA. CURATIVO, TIPO: HIDROFIBRA, DIMENSÕES: 15 cm x 15 cm. Especificação técnica: Curativo estéril, não aderente, macio, material não
tecido, em placa, composto por 100% de fibras de carboximetilcelulose, cloreto de benzotônio e
EDTA. Com costuras de celulose regenerada no sentido horizontal e vertical, podendo ser recortada em qualquer direção. Auxilia no tratamento de feridas infectadas ou com risco de infecção
e na quebra de biofilme. Absorve grandes quantidades de exsudato e é indicado para tratamento
de lesões agudas e crônicas. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura
1.920
asséptica. REGISTRO NA ANVISA. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão da NF de
entrega. Nº de lote, data de validade, garantindo a integridade do produto, identificação e procedência. Garantia contra defeitos de fabricação ou material. Necessário suporte técnico presencial
da empresa de seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou o
pedido. A empresa vencedora deverá apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para
treinamento.
CURATIVO COM ESPUMA DE POLIURETANO 3D MACIA E FLEXIVEL COM ALTA ABSORÇÃO, com
membrana inteligente de permeabilidade seletiva na parte posterior, que controle a saída de vapor da água e bactérias, minimizando o risco de infecção. Com bordas biseladas para evitar riscos
de marcas de pressão na pele para feridas de moderada e alta exudação. Com tempo de uso de 7
dias e REGISTRO NA ANVISA. tamanho: 15 cm x 15 cm. Validade mínima de 12 meses a partir da 1.240
emissão da NF de entrega. Necessário suporte técnico presencial da empresa de seu especialista
em estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou o pedido. A empresa vencedora
deverá apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para treinamento.
CURATIVO ANTISÉPTICO COMPOSTO POR TELA DE MALHA DE ALGODÃO IMPREGNADA COM
PARAFINA (PETROLATUM) E SOLUÇÃO DE ACETATO DE CLOREXIDINA BP A 0,5%. Não aderente,
impede a desidratação do tecido de granulação e protege a lesão contra microorganismos oportunistas. Age como uma barreira entre a ferida e um curativo secundário, permitindo a passagem
do exsudato para o curativo secundário absorvente. O antisséptico de acetato de clorexidina é
liberado lentamente do curativo, promovendo ação de longa duração contra bactérias gram positivas e gram negativas. Indicado para o tratamento de queimaduras, escaldaduras, lacerações,
890
abrasões, áreas receptoras de enxertos, feridas cirúrgicas e feridas infectadas. Produto estéril.
Embalado individualmente e acondicionado entre duas folhas de papel siliconizado. Tamanho:
10cm x 10cm. REGISTRO NA ANVISA. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão da NF
de entrega. Necessário suporte técnico presencial da empresa de seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou o pedido. A empresa vencedora deverá
apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para treinamento.
CURATIVO DE FIBRA GELIFICANTE ALTAMENTE ABSORVENTE E ADAPTÁVEL, ESTÉRIL E MACIO,
FORMA UM GEL COESO E TRANSPARENTE EM CONTATO COM O EXSUDATO DA FERIDA. Este gel
absorve verticalmente o excesso de fluído, bloqueia o exsudato mantendo-o afastado da ferida,
assegurando um ambiente úmido que favorece o desbridamento autolítico e se adapta intimamente ao leito da ferida. A elevada resistência à umidade integrada facilita a sua remoção, numa
única peça, de leitos úmidos de feridas e de feridas cavitárias, minimizando o efeito traumatizante
em nível da ferida e a dor que o doente sente durante a remoção. Constituído por: 80% fibras de
2.020
etilsufonato de celulose e 20% fibras de celulose. Indicado para o tratamento de feridas exsudativas agudas e crônicas com tecido de granulação, de espessura total, parcial ou superficial.
Tamanho: 10cm x 10cm, com REGISTRO NA ANVISA. Validade mínima de 12 meses a partir da
emissão da NF de entrega. Necessário suporte técnico presencial da empresa de seu especialista
em estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou o pedido. A empresa vencedora
deverá apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para treinamento.
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CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTE ANTIMICROBIANO, composto de 80% de fibras de etilsulfonato de celulose, 20% de fibras de celulose, com prata iônica, onde oferece atividade antimicrobiana com amplo espectro de agentes patogênicos. De alta absorção de forma vertical, minimiza
o risco de maceração da margem da ferida. Em contato com o fluído forma rapidamente um gel
suave e coeso, e se adapta intimamente ao leito da ferida, assegura um ambiente úmido que
favorece o desbridamento autolítico, permite a fácil remoção em uma peça única, não deixa
980
resíduos, minimizando o traumatismo e a dor ao paciente, pode permanecer até 7 dias. Embalado
individualmente e estéril. Tamanho: 10cm x 10cm, com REGISTRO NA ANVISA. Validade mínima
de 12 meses a partir da emissão da NF de entrega. Necessário suporte técnico presencial da
empresa de seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou o
pedido. A empresa vencedora deverá apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para
treinamento.

UNIDADE

12

CURATIVO EM FORMA DE POMADA QUE CONSISTE DE UM CADEXÔMERO (microgrânulos de amido modificado) com iodo a 0,9% em uma pomada base de polietilenoglicol. Remove o excesso de
exsudato e fibrina na base da ferida e reduz a contaminação bacteriana na sua superfície. Ao fazer isso, a pomada transforma-se em um gel úmido e suave. É indicado para feridas exsudativas e
infectadas. Embalado individualmente em tubos de alumínio. Com REGISTRO NA ANVISA. Estéril. 490
Tamanho: 20gr. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão da NF de entrega. Necessário
suporte técnico presencial da empresa de seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais
do município que realizou o pedido. A empresa vencedora deverá apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para treinamento.

TUBO

13

14

15

16

CURATIVO, COBERTURA, COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO, IMPREGNADO COM IBUPROFENO, CAPRESENTAÇÃO: EM PLACAS, 10 cm x 10 cm. ESPECIFIÇÃO TÉCNICA. Curativo de
cobertura primária, estéril, absorvente, composto por placa poliuretano não adesiva impregnada
por ibuprofeno, insolúvel em água; Não aderente ao leito da ferida, permite a formação de uma
camada de gel absorvente; Pode ser recortada e dobrada; Medida(s): 10cm x 10cm, aceitando-se
variação ± 5%; Aplicação: indicado para feridas sangrantes, com grande quantidade de exsudato,
planas ou cavitárias; Embalagem individual protetora que preserve a esterilidade; Registro na
ANVISA. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão da NF de entrega. Necessário suporte
técnico presencial da empresa de seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou o pedido. A empresa vencedora deverá apresentar certificado de enfermeiro
estomaterapeuta para treinamento.
CURATIVO, COBERTURA, COMPOSIÇÃO: FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO, APRESENTAÇÃO:
EM PLACAS, 15 cm x 15 cm. ESPECIFIÇÃO TÉCNICA. Curativo de cobertura primária, estéril, absorvente, composto por fibras de alginato de cálcio, podendo conter carboximetilcelulose sódica,
insolúvel em água; Não aderente ao leito da ferida, permite a formação de uma camada de gel
absorvente; Pode ser recortada e dobrada; Medida(s): 15cm x 15cm, aceitando-se variação ±
5%; Aplicação: indicado para feridas sangrantes, com grande quantidade de exsudato, planas
ou cavitárias; Embalagem individual protetora que preserve a esterilidade; Com REGISTRO NA
ANVISA. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão da NF de entrega. Necessário suporte
técnico presencial da empresa de seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou o pedido. A empresa vencedora deverá apresentar certificado de enfermeiro
estomaterapeuta para treinamento.
CURATIVO PARA TRAQUEOSTOMIA – ADULTO. Indicado para região em torno da traqueostomia,
drenos, sondas, cateteres, etc; Que proporcione conforto, segurança e proteção da pele e possa
ser trocado em até sete dias; Possibilite recortar para adaptação em áreas diferentes; Resistente
a água, flexível e macio; Permita a remoção indolor; Produto isento de elementos irritantes ou
tóxicos. Material: poliuretano e com fenestra. Embalagem: caixa com 5 unidade. Com REGISTRO
NA ANVISA. VALIDADE: 2 ANOS. EMBALAGEM ÍNTEGRA E INTACTA. Necessário suporte técnico
presencial da empresa de seu especialista aos profissionais do município que realizou o pedido. A
empresa vencedora deverá apresentar certificado de enfermeiro para treinamento.
FILME ADESIVO. Filme transparente de poliuretano com adesivo acrílico, impregnado com etilenobisoleamida (ebo), permeável ao oxigênio e a vapores úmidos e impermeável a líquidos e bactérias. conformável, complementado por suporte posterior de papel siliconizado quadriculado para
mensuração da ferida (planimetria). a película é altamente flexível e confortável, sendo, portanto,
facilmente adaptável a áreas de contorno do corpo. promove uma fixação segura de curativos
e tubos. é fornecido não estéril, em um único formato de rolo que facilita seu uso; pode ser recortado e adaptado. indicado para prevenção de úlceras de pressão, fixação de curativos, protetor
da pele. Com REGISTRO NA ANVISA. Tamanho: 10cm x 10m. Validade mínima de 12 meses a
partir da emissão da NF de entrega. Necessário suporte técnico presencial da empresa de seu
especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou o pedido. A empresa
vencedora deverá apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para treinamento.
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GAZE RAYON EMBEBIDA COM ÓLEO AGE, copaíba e melaleuca Tam 7,5x15 com 3 ml de óleo.
Adição de vit A e E, oferecem a lesão efeito antiinflamatório, antifúngico,antibacteriano, anti-septico e analgésico. Produto com grau riso IV na ANVISA, pode ser utilizado em feridas profundas,
estrutura óssea e tendão. Pode ser associado a outros curativos como hidrogeis, bota de unna e
carvão ativado. Com REGISTRO NA ANVISA. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão
da NF de entrega. Necessário suporte técnico presencial da empresa de seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou o pedido. A empresa vencedora deverá
apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para treinamento.
GEL PARA LIMPEZA E HIDRATAÇÃO, DESBRIDAMENTO COM PHMB; GEL PARA DESCONTAMINAÇÃO DE FERIDAS. Solução para descontaminação, irrigação e tratamento de lesões e feridas;
composicao: 0,1% de polihexanida (PHMB), 0,1% DE BEtAÍNA, carboximetilcelulose, cocoamidopropilbetaína, glicerina e aguá purificada, com laudos de ação bactericida para pseudomonas,
salmonella e outros germes, toxidade/reatividade biológica intracutânea, sensibilidade cutânea e
avaliação de potencia de toxicidade; apresentação: frasco aceitável de 30 a 200 GRAMAS; necessário registro da anvisa; apresentar junto a proposta a bula original; embalagem: que contenha
informações referente ao produto, como ,lote, data validade e mantenha integridade. REGISTRO
NA ANVISA. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão da NF de entrega. Necessário suporte técnico presencial da empresa de seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais do
município que realizou o pedido. A empresa vencedora deverá apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para treinamento.
HIDRATANTE A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, Vit. A e E, lecitina de soja e Aloe Vera.
Especificação técnica:-Composição: Ácidos Graxos Essenciais, Vit.A e Vit.E, Leticina de Soja,
DPantenol e Aloe Vera e outros componentes; Loção de hidratação para o corpo, indicado
principalmente para idosos que apresentam diminuição importante na capacidade de hidratação natural da pele, e pessoas acamadas que necessitam fortalecer a resistência tecidual nas
regiões mais propensas a desenvolver úlceras de pressão. Mantém o equilíbrio hídrico da pele e a
elasticidade dérmica; Atender a RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA -RDC Nº7, 10/02/2015.
Frasco 200ml. REGISTRO NA ANVISA. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão da NF
de entrega. Necessário suporte técnico presencial da empresa de seu especialista aos profissionais do município que realizou o pedido. A empresa vencedora deverá apresentar certificado de
enfermeiro para treinamento.
HIDROCOLÓIDE, EXTRA FINO ESTÉRIL, COM FORMA DE CONTROLE DE GEL, ALTAMENTE FLEXÍVEL. COMPOSIÇÃO: GELATINA, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E PECTINA, HIDROCOLÓIDE,
COM CAMADA, TAMANHO(S): 10 X 10 cm; que seja sua composição impermeável a água e bactéria, não adere ao leito de ferida, não cause trauma, e nem dor durante a troca; que de condições
de acompanhar os contornos do corpo por meio de flexibilidade; que facilite o posicionamento,
manuseio, que proteja as terminações nervosas; validade MÍNIMA: 02 anos; apresentação :
10 x10 cm; REGISTRO NA ANVISA. Necessário suporte técnico presencial da empresa de seu
especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou o pedido. A empresa
vencedora deverá apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para treinamento.
HIDROCOLÓIDE, COMPOSIÇÃO: POLIURETRANO, CARBOXIMETILCELULOS E SÓDICA E POLÍMERO DE CARBOIDRATO NATURAL, HIDROCOLÓIDE, COM CAMADA , TAMANHO(S): 10 X 10 cm;
que seja sua composição impermeável a água e bactéria, não adere ao leito de ferida, não cause
trauma, e nem dor durante a troca; que de condições de acompanhar os contornos do corpo por
meio de flexibilidade; que facilite o posicionamento, manuseio, que proteja as terminações nervosas; validade: 02 anos; apresentação : 10 x10 cm; REGISTRO NA ANVISA. Necessário suporte
técnico presencial da empresa de seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou o pedido. A empresa vencedora deverá apresentar certificado de enfermeiro
estomaterapeuta para treinamento.
HIDROGEL AMORFO, ESTERIL, TRANSPARENTE, COMPOSTO POR ÁGUA DEIONIZADA, GLICERINA, CARBOXIMETIL-CELULOSE SÓDICA, ALANTOÍNA, ÁLCOOL BENZILICO, METILPARABENO,
PROPILPARABENO E PRESERVATIVOS ANTIMICROBIANOS. Reidrata e ajuda a remoção do tecido
necrótico seco. Não irritante, não sensibilizante, suave ao tecido de granulação frágil. É indicado
para o desbridamento autolítico de áreas necrosadas e/ou com esfacelo e na estimulação do
crescimento do tecido de granulação, lesões superficiais ou profundas. Embalado individualmente
em bisnaga com bico. Estéril. tamanho: tubo de 25gr. REGISTRO NA ANVISA. Validade mínima
de 12 meses a partir da emissão da NF de entrega. Necessário suporte técnico presencial da
empresa de seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou o
pedido. A empresa vencedora deverá apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para
treinamento.
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HIDROGEL AMORFO, TRANSPARENTE, COMPOSTO POR ÁGUA DEIONIZADA, GLICERINA, CARBOXIMETIL-CELULOSE SÓDICA, ALANTOÍNA, ÁLCOOL BENZILICO, METILPARABENO, PROPILPARABENO E PRESERVATIVOS ANTIMICROBIANOS. Reidrata e ajuda a remoção do tecido necrótico
seco. Não irritante, não sensibilizante, suave ao tecido de granulação frágil. É indicado para o
desbridamento autolítico de áreas necrosadas e/ou com esfacelo e na estimulação do crescimento
do tecido de granulação, lesões superficiais ou profundas. Embalado individualmente em bisnaga
com tampa flip-top. Não estéril. Após aberto pode ser usado por até 3 meses. tamanho: tubo de
85gr. REGISTRO NA ANVISA. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão da NF de entrega.
Necessário suporte técnico presencial da empresa de seu especialista em estomaterapeuta aos
profissionais do município que realizou o pedido. A empresa vencedora deverá apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para treinamento.
HIDROGEL ASSOCIADO A ALGINATO: Especificação técnica: gel incolor hidratante e absorvente,
constituído de água purificada, propilenoglicol, carboximetilcelulose sódica, carbômero 940, trietanolamina, alginato de cálcio e sódio, sorbato de potássio, ácido bórico, hidantoína - conservantes
estes de grande importância para manutenção da estabilidade do produto por até 28 dias após
aberto. Tubo de 85g. REGISTRO NA ANVISA. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão
da NF de entrega. Necessário suporte técnico presencial da empresa de seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou o pedido. A empresa vencedora deverá
apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para treinamento.
MEMBRANA REGENERADORA POROSA. Membrana de celulose Cristalina capaz de substituir a pele
temporariamente. Bio compatível, inerte, textura fina e com alta resistência no estado úmido. Não
se faz necessário troca diária, promove tecido de granulação e isola terminações nervosas, rápida
regeneração da pele, não causa alergia, mantém área úmida e possibilita visualização da lesão.
Uso em queimaduras 2 grau, escoriações, LPP, epidermolise bolhosa, feridas cirúrgica, úlcera arterial e venosa. Com REGISTRO NA ANVISA. Dimensões 5 x 7,5 cm. Validade mínima de 12 meses
a partir da emissão da NF de entrega. Necessário suporte técnico presencial da empresa de seu
especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou o pedido. A empresa
vencedora deverá apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para treinamento.
MEMBRANA REGENERADORA POROSA. Membrana de celulose Cristalina capaz de substituir a pele
temporariamente. Bio compatível, inerte, textura fina e com alta resistência no estado úmido. Não
se faz necessário troca diária, promove tecido de granulação e isola terminações nervosas, rápida
regeneração da pele, não causa alergia, mantém área úmida e possibilita visualização da lesão.
Uso em queimaduras 2 grau, escoriações, LPP, epidermolise bolhosa, feridas cirúrgica, úlcera arterial e venosa. Com REGISTRO NA ANVISA. Dimensões 10 x 7,5 cm. Validade mínima de 12 meses
a partir da emissão da NF de entrega. Necessário suporte técnico presencial da empresa de seu
especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou o pedido. A empresa
vencedora deverá apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para treinamento.
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MEMBRANA REGENERADORA POROSA. Membrana de celulose Cristalina capaz de substituir a pele
temporariamente. Bio compatível, inerte, textura fina e com alta resistência no estado úmido. Não
se faz necessário troca diária, promove tecido de granulação e isola terminações nervosas, rápida
regeneração da pele, não causa alergia, mantém área úmida e possibilita visualização da lesão.
Uso em queimaduras 2 grau, escoriações, LPP, epidermolise bolhosa, feridas cirúrgica, úlcera arte- 800
rial e venosa. Com REGISTRO NA ANVISA. Dimensões 15 x 10 cm. Validade mínima de 12 meses
a partir da emissão da NF de entrega. Necessário suporte técnico presencial da empresa de seu
especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou o pedido. A empresa
vencedora deverá apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para treinamento.

UNIDADE

MEMBRANA REGENERADORA POROSA. Membrana de celulose Cristalina capaz de substituir a pele
temporariamente. Bio compatível, inerte, textura fina e com alta resistência no estado úmido. Não
se faz necessário troca diária, promove tecido de granulação e isola terminações nervosas, rápida
regeneração da pele, não causa alergia, mantém área úmida e possibilita visualização da lesão.
Uso em queimaduras 2 grau, escoriações, LPP, epidermolise bolhosa, feridas cirúrgica, úlcera arte- 300
rial e venosa. Com REGISTRO NA ANVISA. Dimensões 18 x 12 cm. Validade mínima de 12 meses
a partir da emissão da NF de entrega. Necessário suporte técnico presencial da empresa de seu
especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou o pedido. A empresa
vencedora deverá apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para treinamento.
SOLUÇÃO DE PARA DESCONTAMINAÇÃO DE FERIDAS. Solução para descontaminação, irrigação
e tratamento de lesões e feridas; composicao: 0,1% a 0,2% de polihexanida, (PHMB) BEtAÍNA e
água purificada, com laudos de ação bactericida para pseudomonas, salmonella e outros germes,
toxidade/reatividade biológica intracutânea, sensibilidade cutânea e avaliação de potencia de
toxicidade; apresentação: frasco com 350 ml; apresentar junto a proposta a bula original; emba2.910
lagem: que contenha informações referente ao produto, como ,lote, data validade e mantenha
integridade. REGISTRO NA ANVISA. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão da NF de
entrega. Necessário suporte técnico presencial da empresa de seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou o pedido. A empresa vencedora deverá apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para treinamento.
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SOLUÇÃO DE PARA DESCONTAMINAÇÃO DE FERIDAS. Solução para descontaminação, irrigação
e tratamento de lesões e feridas; composicao: 0,1% de undecilaminopropil betaina, 0,1% de
polihexanida e 99,8 % de água purificada; apresentação: frasco transparente com 30 ml, livre de
endotoxinas;indicado para feridas de unidade: INDI espessura parcial a total, úlceras por pressão
de estágios I a IV, úlceras arteriais, venosas e mistas, úlceras pós cirúrgicas, queimaduras de
primeiro e segundo graus, áreas de doação de enxerto, úlceras infectadas ou não; indicado para
1.840
uso contínuo e repetido; validade após abertura: 08 semanas; apresentar junto a proposta a bula
original; embalagem: que contenha informações referente ao produto, como ,lote, data validade e
mantenha integridade. REGISTRO NA ANVISA. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão
da NF de entrega. Necessário suporte técnico presencial da empresa de seu especialista em estomaterapeuta aos profissionais do município que realizou o pedido. A empresa vencedora deverá
apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para treinamento.
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197. DA JUSTIFICATIVA
198. O objeto Registro de Preços para aquisição de CURATIVOS ESPECIAIS visa suprir a necessidade de atendimento da demanda dos usuários da rede básica municipal de saúde dos 16 (dezesseis) municípios consorciados ao CISAMVI, visando economia com a compra em escala.
199. Os descritivos dos itens a serem adquiridos foram definidos pelos servidores técnicos de municípios consorciados, ao passo que a
quantidade a ser licitada é a soma dos quantitativos informados pelos entes consorciados.
200. DA PREVISÃO DA DESPESA E PREÇO DE REFERÊNCIA
201. O valor total para aquisição dos itens relacionados neste Termo de Referência corresponde a R$ 2.893.462,88 (dois milhões e oitocentos e noventa e três mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), entretanto, cabe destacar que trata-se de
Registro de Preços no qual o CISAMVI e seus municípios consorciados não se obrigam a adquirir do(s) licitante(s) vencedor(es) os itens/
quantidades relacionados.
202. Para a composição dos preços estimados foram utilizados os seguintes parâmetros: atas de registros de preços firmadas por outras
administrações públicas publicadas em veículos oficiais bem como em sites de compras de eletrônicos amplamente encontrados na rede
mundial de computadores, onde foi retirado a média ponderada de cada item.
203. O valor de referência de cada item ficará em caráter sigiloso, tendo em vista a vantajosidade para a administração com parâmetros em
outros certames realizados, estando acessível nos autos do processo após a declaração de vencedores na sessão pública.
204. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
205. Eventuais despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária do Orçamento Programa Anual
do CISAMVI:
Código Dotação

Descrição

02

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAUDE MÉDIO VALE ITAJAÍ

02.001

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAUDE MÉDIO VALE ITAJAÍ

0010.0122.0002

GESTÃO DE INSUMOS

3.0.00.00.00.00.00.00

DESPESAS CORRENTES

3.0.00.00.00.00.00.00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00.00.00.00.00

APLICAÇÕES DIRETAS

206. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
207. As empresas vencedoras do processo licitatório deverão apresentar a seguinte documentação, sob pena de inabilitação:
207.0.129 Comprovação de Capacidade Técnica, através da apresentação de, no mínimo, 1 (um) Atestado(s) de Capacidade Técnica Profissional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove já haver a licitante, fornecido materiais pertinentes ao
objeto desta licitação;
207.0.129.1 O Atestado de Capacidade Técnica apresentado deve conter as seguintes informações básicas: Nome do Contratado, do Contratante, identificação do tipo ou natureza do serviço, localização, descrição sucinta dos serviços executados, quantidades e nº. Contrato /
ata de registro de preços;
207.0.129.2 O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.
207.0.130 Apresentar CERTIFICADO DE ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA que realizará o suporte e treinamento presencial nos municípios
consorciados que realizarem pedidos.
207.0.131 Cópia da Licença Sanitária Estadual e/ou Municipal, para a atividade desenvolvida pela empresa: produção, importação, armazenamento distribuição ou comercialização (Artigo 5°, da Portaria Ministerial n° 2814, de 29 de maio de 1998, alterada pela Portaria Ministerial
n° 3716, de 08 de outubro de 1998);
207.0.132 Cópia da Autorização de Funcionamento ou da respectiva publicação no Diário Oficial da União da empresa (Artigo 5°, da Portaria
Ministerial n° 2814, de 29 de maio de 1998, alterada pela Portaria Ministerial n° 3716, de 08 de outubro de 1998);
207.0.133 Cópia do Certificado de Registro do Produto ou de sua publicação no Diário Oficial da União (Artigo 5° da Portaria Ministerial n°
2814, de 29 de maio de 1998, alterada pela Portaria Ministerial n° 3716, de 08 de outubro de 1998). Caso o Registro do produto esteja
vencido, apresentar juntamente com Certificado de Registro do produto, o comprovante de protocolo de pedido de atualização do registro
do produto, ou se for o caso, comprovar que o produto está dispensado do registro;
207.0.134 Bula/manual/embalagem do produto (original ou cópia bem legíveis).
208. Demais documentos correspondentes à regularidade fiscal e qualificação jurídica constarão do Instrumento Convocatório.
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209. DA AVALIAÇÃO TÉCNICA E AMOSTRAS
210. Após a declaração do licitante vencedor a ficha técnica e documentos complementares anexados será submetido a avaliação técnica
por profissionais do CISAMVI e municípios consorciados.
211. Caso haja dúvidas quanto as especificações descritas na ficha técnica de determinado produto, é facultado ao pregoeiro solicitar que
além do envio dos documentos complementares, também seja encaminhada pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar
no mínimo 1 (uma) unidade do item, acompanhado de sua respectiva embalagem, a título de amostra, para verificação da conformidade
com as especificações descritas no ANEXO I;
211.0.135 A necessidade do encaminhamento de amostra será declarada através de abertura de diligência e envio automático de e-mail
pelo portal de compras pública e comunicado pelo pregoeiro por meio do chat;
212. Deverão ser encaminhadas pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar no mínimo 1 (uma) unidade do item, acompanhados de sua respectiva embalagem, a título de amostra, para verificação da conformidade com as especificações descritas neste Termo
de Referência.
213. O prazo para chegada ao consórcio das amostras será de 5 (cinco) dias úteis contados da convocação do licitante vencedor, devendo
este encaminhar juntamente com as amostras a embalagem do produto.
214. Serão rejeitadas as amostras que: não atenderem às exigências contidas neste Termo de Referência, apresentarem defeitos durante a
análise técnica e/ou apresentarem qualidade inferior em relação às especificações técnicas exigidas.
215. A aferição da qualidade das amostras será realizada pela Equipe de Apoio a ser designada para o processo licitatório, juntamente com
a análise dos documentos para habilitação.
216. Os itens enviados a título de amostra não serão descontados do quantitativo registrado na Ata de Registro de preços.
217. DOS DEVERES DAS PARTES
218. Será de responsabilidade da(s) licitante(s) vencedora(s):
218.0.136 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca, ao fabricante, ao modelo, à procedência, e ao
prazo de validade, constando na embalagem do produto a observação "PROIBIDO A VENDA NO COMÉRCIO”, quanto for o caso, e o item
assim permitir;
218.0.136.1 A VENCEDORA deverá disponibilizar para entrega logística de infraestrutura de transporte de forma a atender à perfeita execução dos serviços e demandas previstos neste edital, em condições adequadas e seguras.
218.0.136.2 O transporte do insumo será realizado, essencialmente, por via terrestre. Em circunstâncias especiais ou em transportes interestaduais, poderão ser utilizadas as vias aquática ou aérea. A definição do tipo de via de transporte empregada caberá a CONTRATADA.
218.0.136.3 Serão exigidos os seguintes requisitos mínimos:
218.0.136.3.1 prestação dos serviços de coleta e distribuição de CURATIVOS ESPECIAIS e outros insumos com garantia e segurança pela
CONTRATADA.
218.0.136.4 quanto às condições de limpeza e manutenção dos veículos:
218.0.136.4.1 os veículos devem apresentar-se limpos e higienizados, isentos de resíduos de alimentos e materiais (como caixas, plástico e
outros) e odores, sendo obrigatória a inspeção e registro das condições do veículo previamente ao carregamento da carga.
218.0.137 Fornecer os objetos dentro do prazo de validade exigido no Edital e seus anexos;
218.0.138 Substituir, às suas expensas, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação expedida pelo CISAMVI e/
ou município consorciado, o(s) produto(s) que apresentarem defeitos de fabricação ou discordância em relação às especificações previstas
neste Termo de Referência;
218.0.139 Reparar, corrigir e remover às suas expensas, no todo ou em parte, os objetos entregues em que se verifique danos em decorrência do transporte, bem como, providências à substituição dos mesmos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da notificação que
lhe for entregue oficialmente;
218.0.140 Comunicar por escrito, ao CISAMVI a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o cumprimento
das obrigações assumidas, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários;
218.0.141 Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor;
218.0.142 Manter durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
218.0.143 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção, fornecimento e entrega do produto, inclusive as despesas de
embarque e transporte, embalagens, frete e seguro, e eventuais perdas e danos;
218.0.144 Acessar o Sistema Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas do CISAMVI a fim de efetuar o recebimento das Autorizações de Fornecimento;
218.0.145 Incluir a Nota Fiscal em formato .pdf, ou quando for o caso, informar sua DANFE, no Sistema Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas do CISAMVI;
218.0.146 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da contratação objeto desta licitação ou a ela relacionada;
218.0.147 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CISAMVI e aos municípios consorciados em razão de ação ou
omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações editalícias ou legais a que estiverem
sujeitos;
218.0.148 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos
por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes
de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do Edital e seus anexos.
219. Será de responsabilidade dos municípios consorciados:
219.0.149 Registrar as ocorrências e acusar o recebimento dos insumos no Sistema Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas,
online, disponibilizado pelo CISAMVI, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
220. Será de responsabilidade do CISAMVI:
220.0.150 Fazer o gerenciamento da Ata de Registro de Preços;
220.0.151 Efetuar o pagamento, mediante crédito em conta corrente em banco, número e agência indicados pelo fornecedor, em até 45
(quarenta e cinco) dias após o recebimento definitivo pela Secretaria Municipal de Saúde requisitante.
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221. DO REGIME DE EXECUÇÃO/CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
222. Os pedidos dos itens a serem adquiridos serão efetuados por Autorização de Fornecimento, devidamente numerada em ordem sequencial, emitida pelo servidor designado em cada município consorciado, por intermédio de sistema informatizado acessível através da internet
(sistema web) disponibilizado pelo CISAMVI, conforme a necessidade de cada município.
223. Pedidos de dilação do prazo de entrega podem ser prorrogado uma única vez, no máximo por igual período, mediante pedido a ser
encaminhado diretamente ao setor responsável pelo acompanhamento das entregas, mediante envio no e-mail cpar@cisamvi.sc.gov.br,
destacando no assunto a descrição do item e número da AF, desde que solicitado dentro do primeiro prazo de entrega de 20 (vinte) dias da
AF, instruído com documentação que justifique a solicitação.
224. O fornecedor que descumprir o prazo estipulado para entrega poderá ter o item em atraso cancelado de sua ata de registro de preços,
sem prejuízo da continuidade de processo administrativo para averiguação do cometimento de possíveis irregularidades.
225. Ficará sob total responsabilidade dos fornecedores realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condições de armazenamento
todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade, sendo vedado o envio por intermédio de serviço postal.
226. O recebimento dos itens será feito inicialmente em caráter provisório; o aceite definitivo, com a liberação da Nota Fiscal para pagamento, está condicionado ao atendimento das seguintes exigências:
226.0.152 Os produtos deverão vir armazenados em caixas apropriadas para seu transporte, e entregues obrigatoriamente nas embalagens
primárias e secundárias, conforme registro no Ministério da Saúde;
226.0.153 Os dados constantes na embalagem de transporte, no que se refere a lote, data de validade e fabricação, nome do produto,
quantitativo e etc., deverá corresponder ao conteúdo interno da mesma;
226.0.154 Caso o produto venha a sofrer alterações que impliquem em perda de qualidade no prazo de sua validade, fica o licitante vencedor obrigado a efetuar a troca dos mesmos nas especificações e quantidades relativas, sem nenhum ônus para este Consórcio, no prazo de
até 5 (cinco) dias úteis a partir da data de notificação;
226.0.155 As caixas e volumes nos quais os produtos vierem acondicionados deverão estar em perfeito estado, livres de poeira, caso contrário, a mercadoria não será recebida que acompanham os cremes, pomadas ou geleias ginecológicas devem estar protegidos por material
adequado, convenientemente selado;
226.0.156 O prazo de validade dos insumos não deverá ser inferior a 12 (doze) meses a contar da data da entrega do produto. Caso contrário, se necessário, a empresa deverá efetuar a troca do produto, sem qualquer ônus adicional para o CISAMVI, observando-se o prazo
de 30 (trinta) dias para solicitação de substituição, contados do recebimento do produto.
227. O recebimento definitivo implica na entrega total pela empresa fornecedora dos itens requeridos pela Secretaria Municipal de Saúde,
com a resolução de todas as pendências, se houver(faltas, quebras, avarias, extravio, etc.).
228. Os itens deverão ser entregues no horário compreendido entre 8hs00min/12hs00min e 13hs00min/17hs00min, em dias úteis, nos
endereços indicados pelas 15(quinze) SECRETARIAS DE SAÚDE das cidades catarinenses da região do Médio Vale do Itajaí, consorciadas
junto ao CISAMVI, conforme discriminados abaixo:
228.0.157 APIÚNA:
Avenida Florianópolis, n° 107, bairro Centro, CEP 89135-000, Apiúna/SC Servidor responsável: Rúbia Graciele da Silva
Contato: (47) 3353-2500 - Endereço eletrônico:farmaciaapiuna@yahoo.com;
228.0.158 ASCURRA:
Rua Nossa Senhora De Lurdes, n° 47, bairro Centro, CEP 89138-000, Ascurra/SC
Servidor responsável: Alline Souza Augusto Figueiredo
Contato: (47) 3383-0222 - Endereço eletrônico: farmacia@ascurra.sc.gov.br;
228.0.159 BENEDITO NOVO:
Rua Cruz e Souza, n° 163, bairro Rio Tigre, CEP 89124-000, Benedito Novo/SC
Servidor responsável: Anne Luize Buzzi
Contato: (47) 3385-1653 - Endereço eletrônico: farmacia.beneditonovo@gmail.com;
228.0.160 BLUMENAU:
Rua Dr. Pedro Zimmermann, n° 3965, bairro Itoupava Central, CEP 89068-001, Blumenau/SC
Servidor responsável: Daniela Sackl
Contato: (47) 3338-2575 - Endereço eletrônico: almoxsemus.farmacia@blumenau.sc.gov.br;
228.0.161 BOTUVERÁ:
Rua João Moreli, n° 05, bairro Centro, CEP 88295-000, Botuverá/SC
Servidor responsável: Andréia Ingrit Vailati
Contato: (47) 3359-1204 - Endereço eletrônico: farmacia@botuvera.sc.gov.br e andreia.ingrit@gmail.com;
228.0.162 BRUSQUE:
Rua Dr. Penido, n° 153 – Almoxarifado Central, bairro Centro, CEP 88350-460, Brusque/SC
Servidor responsável: Tereza Cristina Pamplona Mosimann Busnardo
Contato: (47) 3351-2853 - Endereço eletrônico: pedidos@smsbrusque.sc.gov.br;
228.0.163 DOUTOR PEDRINHO:
Rua Santa Catarina, n° 93, bairro Centro, CEP 89126-000, Doutor Pedrinho/SC
Servidor responsável: Valkiria Terezinha Frainer Fronza
Contato: (47) 3388-0010 - Endereço eletrônico: farmacia@doutorpedrinho.sc.gov.br;
228.0.164 GASPAR:
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Avenida Olga Welmunth, n° 151, bairro Sete de Setembro, CEP 89114-736, Gaspar/SC
Servidor responsável: Jeanne Alessandra Santana
Contato: (47) 3703-3729 - Endereço eletrônico: farmacia.saude@gaspar.sc.gov.br;
228.0.165 GUABIRUBA:
Rua 10 de Junho, n° 195, bairro Centro, CEP 88360-000, Guabiruba/SC
Servidor responsável: Heloá Klabunde/ Wilson Willrich
Contato: (47) 3354-0991 - Endereço eletrônico: heloaklabunde@hotmail.com E wilson@guabiruba.sc.gov.br;
228.0.166 ILHOTA:
Rua Angelo Três, 256, Centro, CEP 88320-000, Ilhota/SC
Servidor responsável: Daniele Melissa Backes / Stella Cristina Schorr
Contato: (47) 3343-0240 - Endereço eletrônico: farmacia@ilhota.sc.gov.br;
228.0.167 INDAIAL:
Rua Marechal Floriano Peixoto, n° 6417, bairro Estrada das Areias, CEP 89080-063, Indaial/SC
Servidor responsável: Brian Ehrat
Contato: (47) 3019-6009 - Endereço eletrônico: farmacia@indaial.sc.gov.br;
228.0.168 LUIZ ALVES:
Rua Erich Gielow, n° 35, bairro Centro, CEP 89115-000, Luiz Alves/SC
Servidor responsável: Gabriel Elias da Silva
Contato: (47) 3377-8688 - Endereço eletrônico: saudecompras@luizalves.sc.gov.br;
228.0.169 POMERODE:
Rua Hermann Weege, n° 677, bairro Centro, CEP 89107-000, Pomerode/SC
Servidor responsável: Marcelo Cleyton de Castro
Contato: (47) 3387-7600 - Endereço eletrônico: marcelo.castro@pomerode.sc.gov.br;
228.0.170 RIO DOS CEDROS:
Avenida Tiradentes, n° 349, bairro Centro, CEP 89121-000, Rio dos Cedros/SC
Servidor responsável: Francine Goulart Tavares Lobato
Contato: (47) 3386-1050 - Endereço eletrônico: farmacia@riodoscedros.sc.gov.br;
228.0.171 RODEIO:
Rua Giacomo Furlani, n° 450, bairro Centro, CEP 89136-000, Rodeio/SC
Servidor responsável: João Nantes de Castilho Júnior
Contato: (47) 3384-0166 - Endereço eletrônico: joaonantes@yahoo.com.br;
228.0.172 TIMBÓ:
Rua Aracaju, n° 60, bairro Centro, CEP 89120-000, Timbó/SC
Servidor responsável: Wesley Hendrik Macedo
Contato: (47) 3399-0220 - Endereço eletrônico: altocustotimbo@gmail.com;
229. DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
230. Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com o CISAMVI ficam sujeitos à aplicação das sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93, com observância do devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório
e a ampla defesa, quais sejam:
230.0.173 Advertência por escrito;
230.0.174 Multa;
230.0.174.1 Aos fornecedores que não cumprirem com o prazo estabelecido para a entrega será aplicada automaticamente multa, nos
seguintes termos:
230.0.174.2 Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto ficam os fornecedores sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) ao
dia, calculada desde o 1° (primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor total do item, na respectiva Autorização de Fornecimento (AF);
230.0.174.2.1 Caso fornecedor solicite prorrogação de prazo de entrega, sendo este não cumprido, o marco original de atraso retroage ao
vencimento original da AF, desconsiderando o pedido não cumprido.
230.0.174.3 Caso o fornecedor tenha requerido dilação do prazo da entrega, dentro dos primeiros 20 (vinte) dias da solicitação da AF,
conforme item 21.4, não será aplicada multa até sua efetiva entrega, desde que observado o prazo estipulado no pedido de prorrogação;
230.0.174.4 Não havendo entrega dentro do prazo de dilação solicitado pelo fornecedor, a multa retroagirá a data original do vencimento
da AF, desconsiderando o pedido de prorrogação apresentado anteriormente;
230.0.174.5 Finda a contagem da multa no momento da entrega ou no fim do período de 30 (trinta) dias;
230.0.175 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CISAMVI, bem como com qualquer um dos
municípios consorciados, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
230.0.176 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação, podendo o CISAMVI incluir as informações no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP.
231. São consideradas ainda situações de aplicação das sanções previstas no subitem 9.1:
231.0.177 Prestar declaração falsa de que cumpre com os requisitos de habilitação e/ou de conformidade da proposta apresentada com as
exigências deste Edital;
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231.0.178 Recusa do licitante vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato Administrativo dentro do prazo estabelecido
pelo CISAMVI;
231.0.179 Não atendimento às especificações técnicas previstas no Termo de Referência ou na Autorização de Fornecimento;
231.0.180 Entrega de objeto/mercadoria falsificado, furtado, deteriorado, danificado ou inadequado para o uso ou em desconformidade com
a referência técnica da ANVISA, como se verdadeiro ou perfeito fosse.
232. A multa moratória é inacumulável com as multas sancionatórias se decorrentes do mesmo fato gerador, entretanto, tendo origem em
fatos diversos, poderão ser cumuladas.
233. A aplicação de quaisquer penalidades decorrerá de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, sendo realizadas as intimações através de mensagem eletrônica com confirmação de leitura, enviada ao endereço eletrônico informado pelo licitante no
documento Dados Cadastrais do Fornecedor, ou por correspondência com Aviso de Recebimento, enviado ao endereço da sede da pessoa
jurídica.
234. Das decisões que cominarem penalidades, caberá recurso à Diretora Executiva do CISAMVI, no prazo de 10 (dez) dias.
235. Ficará suspensa a exigibilidade de penalidades pecuniárias com valor inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), facultando-se ao CISAMVI
exigi-las no caso de, cumulando-as com novas penalidades, o valor total superar a este limite.
236. As multas eventualmente aplicadas deverão ser depositadas a favor do CISAMVI no máximo em até 10 (dez) dias do trânsito em julgado da decisão administrativa que a houver aplicado.
237. O CISAMVI, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se no direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pelo fornecedor, independentemente de qualquer Interpelação judicial ou extrajudicial.
238. DA FISCALIZAÇÃO
239. O CISAMVI, através do servidor Marcos da Rocha, fará a gestão da(s) Ata(s) de Registro de Preços decorrente(s) do certame; e os
municípios consorciados, por intermédio de seus farmacêuticos, terão amplos poderes para acompanhar, inspecionar e fiscalizar as obrigações assumidas pelo(s) fornecedor(es).
Blumenau, 30 de setembro de 2021.
Marcos da Rocha
Pregoeiro CISAMVI
ANEXO II
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
__________________________________________, inscrita no CNPJ sob o n° _______________, por intermédio de seu representante legal,
Sr.(a) ______________________, portador(a) da Carteira de Identidade n° _______________, inscrito no CPF sob o n° _______________,
DECLARA, sob as penas elencadas na Lei n° 8.666/93, em conformidade com o previsto no artigo 3° da Lei Complementar n° 123/2006, ter
a receita bruta equivalente a uma _____________________________ (microempresa ou empresa de pequeno porte). Declara, ainda, que
não há nenhum dos impedimentos previstos no §4°, artigo 3° da Lei Complementar n° 123/06.
Carimbo/CNPJ e assinatura do Representante Legal da Empresa
ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
Pregão Eletrônico N° 22/2021
NOME DA EMPRESA/CNPJ:
rEPRESENTANTE LEGAL/CPF:
ENDEREÇO:
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação - Pregão Eletrônico N° 22/2021, acatando todas as estipulações consignadas no Edital e seus Anexos.
ITEM

DESCRIÇÃO DO
ITEM

MARCA

REGISTRO ANVISA

APRESENTAÇÃO/
ACONDOCIONAMENTO

Valor Unitário

Valor Total

• No preço cotado já estão inclusas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e comerciais, despesas de transporte e quaisquer outras despesas que incidam sobre o objeto.
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias consecutivos contados da sessão pública do Pregão Eletrônico.
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
DECLARAÇÃO
______________________________________, inscrita no CNPJ sob o n° ______________________, sediada à_____________________
____________, por seu representante legal, DECLARA, sob as penas da lei, que:
- Não foi declarada inidônea e nem está suspensa do direito de licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal, tampouco pelo
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CISAMVI, e que não existem fatos impeditivos para sua habilitação nesta licitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Concorda com os termos do Edital e dará pleno cumprimento ás obrigações constantes da Ata de Registro de Preços, caso sagre-se vencedora de itens/lotes do certame;
- Em atendimento ao artigo 27, inciso V, da Lei n° 8.666/93, não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
(Local e data)
Carimbo/CNPJ e assinatura do Representante Legal da Empresa
Anexo V – dADOS CADASTRAIS
DADOS CADASTRAIS DO FORNECEDOR
[FORNECEDOR]
[ENDEREÇO]
[CNPJ]
Titular da empresa que irá firmar a Ata de Registro de Preços
[NOME COMPLETO]
[CPF]
[QUALIFICAÇÃO]
[ENDEREÇO ELETRÔNICO]
Responsável por receber os pedidos
[NOME COMPLETO]
[TELEFONE PARA CONTATO]
[ENDEREÇO ELETRÔNICO]
Responsável pelo setor financeiro
[NOME COMPLETO]
[TELEFONE PARA CONTATO]
[ENDEREÇO ELETRÔNICO]
Informações para pagamento
[BANCO]
[AGÊNCIA N°]
[CONTA CORRENTE N°]
Anexo VI - FORMULARIO: PEDIDO CANCELAMENTO E REEQUILÍBRIO
AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ -CISAMVI
RAZÃO SOCIAL________, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº _____________,
situada/endereço __________, vem respeitosamente, por meio do seu representante
legal infra-assinado e constituído pela procuração em anexo, REQUERER:
) REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO – Artigo 21, do Decreto Federal nº
7.892, de

(
23 de janeiro de 2013;

) REQUERIMENTO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO – Artigo
65, II,

(
“d”, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

) OUTROS REQUERIMENTOS – Fundamentação legal:__________________________.

(

Pregão Eletrônico: 22/2021
Número do(s) item(s)_______________
Descrição do(s) Item(s):
Valor pretendido para o item nº _______: R$___________
SÍNTESE DOS FATOS
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(Descrever os Fatos / Motivos / Razões)
Data
Razão Social ou Nome fantasia
Assinatura
Nome
Cargo
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO REQUERIMENTO
( ) Carta de exclusividade do fármaco;
( ) Declaração de outros fabricantes da impossibilidade de fornecimento;
( ) Notas fiscais de compra do item:
Consideração 1: Serão consideradas notas fiscais (no mínimo 02) emitidas nos 3 (três) últimos meses que antecederam a sessão pública
e notas fiscais (no mínimo 02) emitidas após a sessão pública, desde que seus quantitativos apresentem proximidade de no mínimo 25%
(vinte e cinco por cento).
Consideração 2: Notas fiscais com razão social diferente, deverão estar acompanhadas de declaração do grupo econômico, assinada preferencialmente de forma digital, gerada por processo de criptografia de chaves públicas (MP n° 2.200-2/2001) ou assinada com firma reconhecida em cartório, por procurador devidamente constituído ou representante legal do requerente.
( ) Outros: _________________________________________________
OBSERVAÇÕES:
• As AFs (Autorização de Fornecimento) em aberto até a data do requerimento deverão ser atendidas, conforme descrito no edital.
• Não será concedido o reequilíbrio econômico financeiro aos itens cujo valor requerido seja acima do valor praticado no mercado em consulta por nossos
servidores do CISAMVI, devidamente fundamentado e comprovado.
• O requerimento deverá ser instruído com o contrato social vigente da requerente e assinado preferencialmente de forma digital, gerada por processo de
criptografia de chaves públicas (MP n° 2.200-2/2001) ou assinado com firma reconhecida em cartório, por procurador devidamente constituído ou representante legal do requerente.

ANEXO VII
[MINUTA] A T A D E R E G I S T R O D E P R E Ç O S - G E R A L
P R E G Ã O E L E T R Ô N I C O 22/2021
Vigência de XX/22/2021 até XX/XX/2022
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CISAMVI, com sede na Rua Alberto Stein, n° 466, bairro Velha,
em Blumenau/SC, inscrito no CNPJ sob n° 03.269.695/0001-08, neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. Cleones Hostins, inscrito no CPF sob o n° 007.944.929-83, e considerando a homologação da licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, para Registro
de Preços, RESOLVE, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico N° 22/2021, registrar os preços das empresas indicadas nesta ATA, de
acordo com a classificação por elas alcançadas, nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital e as constantes desta
Ata de Registro de Preços, e sujeitando-se as partes às normas constantes nas Leis n°s 8.666/93 e 10.520/02 e dos Decretos Federais n°s
7.892/13 e 10.024/19, e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de CURATIVOS ESPECIAIS, conforme especificações
contidas no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico N° 22/2021.
1.2. Os produtos deverão ser entregues nos endereços indicados pelas 15 (quinze) Secretarias de Saúde das cidades catarinenses da região
do Médio Vale do Itajaí, consorciadas junto ao CISAMVI, conforme endereços discriminados no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico N°
22/2021.
1.3. As solicitações de fornecimento serão realizadas diretamente pelas Secretarias Municipais de Saúde, por intermédio de sistema informatizado disponibilizado pelo CISAMVI, conforme a necessidade de cada município, e a entrega deverá obedecer ao prazo estabelecido (20
dias corridos), sob pena de multa pelo atraso registrado.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições ofertadas pelos fornecedores vencedores da
menor proposta são os que seguem:
FORNECEDOR
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Valor
Unitário
XX

Valor Total
XX

3. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
240. A validade da Ata de Registro de Preços será de XX/22/2021 até XX/XX/2022.
241. DAS BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS
242. A fornecedora declara ter ciência do dever de conduzir os seus negócios de maneira legal, ética e transparente, conforme os requisitos das Normas Anticorrupção, incluindo, mas não se limitando, à Lei Federal n° 12.846/13 e Decreto Federal n° 8.420/15, e de estender
a todos os seus dirigentes, empregados, contratados, colaboradores e terceiros que a representem a obrigação de cumprir as diretrizes
estabelecidas na legislação indicada.
243. A fornecedora declara que nenhum valor pago a ela com base na presente Ata de Registro de Preços será utilizado na prática de atos
que infrinjam ou possam infringir as Normas Anticorrupção.
244. A fornecedora fica obrigada a informar ao CISAMVI, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da sua ciência, qualquer ato
praticado por si, seus acionistas/sócios, administradores, diretores, empregados, contratados, representantes e/ou terceiros que, sendo
relacionado com o CISAMVI ou com esta Ata de Registro de Preços), infrinja ou represente uma potencial infração às Normas Anticorrupção.
245. O CISAMVI poderá, a qualquer tempo, solicitar à fornecedora documentos com a finalidade de verificar o cumprimento das Normas
Anticorrupção.
246. DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
247. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao CISAMVI promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
248. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser protocolados/encaminhados para o e-mail apoio2@cisamvi.sc.gov.br devendo no campo assunto do e-mail ser informado: Pedido de Reequilíbrio, item e número ata de registro de preços.
248.0.181 Para admissibilidade do pedido, o e-mail enviado deverá vir como anexo toda documentação comprobatória do pleito, contrato
social vigente da empresa, documento oficial com foto do preposto, bem como o pedido deve conter assinatura digital de documentos, desde que inequívoca a autenticidade e integridade ao documento eletrônico e que a assinatura digital seja gerada por processo de criptografia
de chaves públicas, conforme MP n° 2.200-2/2001.
248.0.181.1 O Pedido de Reequilíbrio/cancelamento que não contiver assinatura digital, deverá ter firma reconhecida em cartório.
248.0.182 Todas as Autorizações de Fornecimento emitidas até o protocolo do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, ou cancelamento, devem ser atendidas considerado o valor até então registrado, ficando o item suspenso para novos pedidos desde a data do protocolo
do pedido até a análise final do requerimento;
248.0.183 Será dado ciência ao remetente do e-mail enviado seu recebimento;
248.0.184 A decisão da análise do pedido se dará através de ofício encaminhado ao remetente da solicitação.
249. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o CISAMVI poderá:
249.0.185 Consultar os demais licitantes que tenham apresentado lance para o lote em questão, questionando-lhe sobre a possibilidade de
assunção do registro, nas condições originalmente pactuadas pelo licitante vencedor ou, ainda, nas condições de sua melhor proposta no
certame ou nas condições atuais de mercado.
249.0.185.1 Obtendo-se possibilidade de inclusão do lote na Ata de Registro de Preços com outro licitante, por valor inferior ao da proposta
de realinhamento, convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
249.0.185.2 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes de esgotado o prazo para fornecimento da Autorização de Fornecimento.
249.0.186 Cancelar o item cujo valor foi comprovado como inexequível, a fim de inseri-lo em novo processo licitatório.
249.0.187 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando
este as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
250. Independentemente de solicitação, o Consórcio poderá convocar o fornecedor, após a aprovação da Ata, para negociar a redução dos
preços visando manter o mesmo objeto cotado, na qualidade e especificações indicados na proposta, em virtude de redução dos preços de
mercado.
251. A critério do CISAMVI, o item poderá ter seu registro cancelado por ser considerado economicamente desequilibrado, em função de
significativa variação de mercado.
252. Caso a beneficiária do registro venha a se locupletar com a redução efetiva dos preços de mercado, não a repassando à Administração,
ficará obrigada à restituição do que houver recebido indevidamente.
253. Será possível a subrrogação de direitos e obrigações do fornecedor, nos casos de fusão, cisão ou incorporação, conforme artigo 78,
inciso VI da Lei n° 8.666/93.
254. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
255. É de responsabilidade do fornecedor registrado:
255.0.188 Cumprir todas as obrigações constantes do Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
255.0.189 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca, ao fabricante, ao modelo, à procedência, e ao
prazo de validade, constando na embalagem do produto a observação "PROIBIDO A VENDA NO COMÉRCIO”, quanto for o caso, e o item
assim permitir;
255.0.190 Substituir, às suas expensas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação expedida pelo CISAMVI e/
ou município consorciado, o(s) produto(s) que apresentarem defeitos de fabricação ou discordância em relação às especificações previstas
no Termo de Referência;
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255.0.191 Reparar, corrigir e remover às suas expensas, no todo ou em parte, dos objetos licitados, em que se verifique danos em decorrência do transporte, ou técnico, bem como, providências à substituição dos mesmos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da
notificação que lhe for entregue oficialmente;
255.0.192 Comunicar por escrito, ao CISAMVI a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o cumprimento
das obrigações assumidas, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários;
255.0.193 Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor;
255.0.194 Manter durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
255.0.195 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção, fornecimento e entrega do produto, inclusive as despesas de
embarque e transporte, embalagens, frete e seguro, e eventuais perdas e danos;
255.0.196 Acessar o Sistema Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas do CISAMVI a fim de efetuar o recebimento das Autorizações de Fornecimento;
255.0.197 Incluir a Nota Fiscal em formato .pdf, ou quando for o caso, informar sua DANFE, no Sistema Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas do CISAMVI;
255.0.198 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da contratação objeto desta licitação ou a ela relacionada;
255.0.199 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CISAMVI e aos municípios consorciados em razão de ação ou
omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações editalícias ou legais a que estiver sujeito;
255.0.200 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos
por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes
de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do Edital e seus anexos.
256. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
257. Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com o CISAMVI ficam sujeitos à aplicação das sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93, com observância do devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório
e a ampla defesa, quais sejam:
257.0.201 Advertência por escrito;
257.0.202 Multa;
257.0.202.1 Aos fornecedores que não cumprirem com o prazo estabelecido para a entrega será aplicada automaticamente multa, nos
seguintes termos:
257.0.202.2 Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto ficam os fornecedores sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) ao
dia, calculada desde o 1° (primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor total do item, na respectiva Autorização de Fornecimento (AF);
257.0.202.2.1 Caso fornecedor solicite prorrogação de prazo de entrega, sendo este não cumprido, o marco original de atraso retroage ao
vencimento original da AF, desconsiderando o pedido não cumprido.
257.0.202.3 Caso o fornecedor tenha requerido dilação do prazo da entrega, dentro dos primeiros 20 (vinte) dias da solicitação da AF,
conforme item 21.4, não será aplicada multa até sua efetiva entrega, desde que observado o prazo estipulado no pedido de prorrogação;
257.0.202.4 Não havendo entrega dentro do prazo de dilação solicitado pelo fornecedor, a multa retroagirá a data original do vencimento
da AF, desconsiderando o pedido de prorrogação apresentado anteriormente;
257.0.202.5 Finda a contagem da multa no momento da entrega ou no fim do período de 30 (trinta) dias;
257.0.203 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CISAMVI, bem como com qualquer um dos
municípios consorciados, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
257.0.204 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação, podendo o CISAMVI incluir as informações no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP.
258. São consideradas ainda situações de aplicação das sanções previstas no subitem 23.2:
258.0.205 Prestar declaração falsa de que cumpre com os requisitos de habilitação e/ou de conformidade da proposta apresentada com as
exigências deste Edital;
258.0.206 Recusa do licitante vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato Administrativo dentro do prazo estabelecido
pelo CISAMVI;
258.0.207 Não atendimento às especificações técnicas previstas no Termo de Referência ou na Autorização de Fornecimento;
258.0.208 Entrega de objeto/mercadoria falsificado, furtado, deteriorado, danificado ou inadequado para o uso ou em desconformidade com
a referência técnica da ANVISA, como se verdadeiro ou perfeito fosse.
259. A multa moratória é inacumulável com as multas sancionatórias se decorrentes do mesmo fato gerador, entretanto, tendo origem em
fatos diversos, poderão ser cumuladas.
260. A aplicação de quaisquer penalidades decorrerá de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, sendo realizadas as intimações através de mensagem eletrônica com confirmação de leitura, enviada ao endereço eletrônico informado pelo licitante no
documento Dados Cadastrais do Fornecedor, ou por correspondência com Aviso de Recebimento, enviado ao endereço da sede da pessoa
jurídica.
261. Das decisões que cominarem penalidades, caberá recurso à Diretora Executiva do CISAMVI, no prazo de 10 (dez) dias.
262. Ficará suspensa a exigibilidade de penalidades pecuniárias com valor inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), facultando-se ao CISAMVI
exigi-las no caso de, cumulando-as com novas penalidades, o valor total superar a este limite.
263. As multas eventualmente aplicadas deverão ser depositadas a favor do CISAMVI no máximo em até 10 (dez) dias do trânsito em julgado da decisão administrativa que a houver aplicado.
264. O CISAMVI, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se no direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pelo fornecedor, independentemente de qualquer Interpelação judicial ou extrajudicial.
265. DAS CONDIÇÕES GERAIS
266. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega, acondicionamento e transporte do objeto, recebimento provisório e definitivo, as obrigações do CISAMVI e do(s) fornecedor(es) registrado(s) e demais condições do ajuste encontram-se definidos no
Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 22/2021 e no Termo de Referência correspondente.
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267. O CISAMVI não se obriga a adquirir dos fornecedores vencedores os itens relacionados neste instrumento, nem as quantidades indicadas, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou demais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o
beneficiário do Registro terá preferência, nos termos do artigo 15, § 4°, da Lei n° 8.666/93.
268. A quantidade registrada serve apenas como orientação para composição de preço não constituindo, sob nenhuma hipótese, garantia
de faturamento.
269. Todas as obrigações estabelecidas no Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 22/2021 em relação aos fornecedores vencedores ficam
ratificadas neste instrumento, independentemente de sua transcrição, valendo para todos os fins.
270. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes das Leis n°s 8.666/93 e 10.520/02, e dos Decretos n°s n° 7.892/13 e
10.024/19.
Blumenau - SC, xx de xx de 2021.
Cleones Hostins
DIRETOR EXECUTIVO – CISAMVI
ANEXO VIII
[MINUTA] A T A D E R E G I S T R O D E P R E Ç O S - N ° X X / 2 0 2 1
PORFORNECEDOR
P R E G Ã O E L E T R Ô N I C O 22/2021
Vigência de XX/22/2021 até XX/XX/2022
Aos XX dias do mês de XX do ano de dois mil e XX, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CISAMVI,
com sede na Rua Alberto Stein, n° 466, bairro Velha, em Blumenau/SC, inscrito no CNPJ sob n° 03.269.695/0001-08, neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. Cleones Hostins, inscrito no CPF sob o n° 007.944.929-83, e considerando a homologação da licitação
na modalidade pregão, na forma eletrônica, para Registro de Preços, RESOLVE, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico N° 22/2021,
registrar o(s) preço(s) correspondentes ao(s) item(s) vencido(s) por __________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob
n° __________, situada à __________, neste ato representada pelo Sr(a). __________, inscrito (a) no CPF sob o n°__________, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento parcelado do objeto a seguir, sujeitando-se as partes às determinações das Leis n°s
8.666/93 e 10.520/02, dos Decretos Federais n°s 7.892/13 e 10.024/19, e do Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 22/2021, em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de CURATIVOS ESPECIAIS, conforme especificações
contidas no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico N° 22/2021.
1.2. Os produtos deverão ser entregues nos endereços indicados pelas 15 (quinze) Secretarias de Saúde das cidades catarinenses da região
do Médio Vale do Itajaí, consorciadas junto ao CISAMVI, conforme endereços discriminados no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico N°
22/2021.
1.3. As solicitações de fornecimento serão realizadas diretamente pelas Secretarias Municipais de Saúde, por intermédio de sistema informatizado disponibilizado pelo CISAMVI, conforme a necessidade de cada município, e a entrega deverá obedecer ao prazo estabelecido (20
dias corridos), sob pena de multa pelo atraso registrado.
4. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
4.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições ofertadas pelos fornecedores vencedores da
menor proposta são os que seguem:
FORNECEDOR
Item
XX

Especificação
XX

Marca
XX

Qtde
XX

Valor Unitário
XX

Valor Total
XX

5. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
271. A validade da Ata de Registro de Preços será de XX/22/2021 até XX/XX/2022.
272. DAS BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS
273. A fornecedora declara ter ciência do dever de conduzir os seus negócios de maneira legal, ética e transparente, conforme os requisitos das Normas Anticorrupção, incluindo, mas não se limitando, à Lei Federal n° 12.846/13 e Decreto Federal n° 8.420/15, e de estender
a todos os seus dirigentes, empregados, contratados, colaboradores e terceiros que a representem a obrigação de cumprir as diretrizes
estabelecidas na legislação indicada.
274. A fornecedora declara que nenhum valor pago a ela com base na presente Ata de Registro de Preços será utilizado na prática de atos
que infrinjam ou possam infringir as Normas Anticorrupção.
275. A fornecedora fica obrigada a informar ao CISAMVI, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da sua ciência, qualquer ato
praticado por si, seus acionistas/sócios, administradores, diretores, empregados, contratados, representantes e/ou terceiros que, sendo
relacionado com o CISAMVI ou com esta Ata de Registro de Preços), infrinja ou represente uma potencial infração às Normas Anticorrupção.
276. O CISAMVI poderá, a qualquer tempo, solicitar à fornecedora documentos com a finalidade de verificar o cumprimento das Normas
Anticorrupção.
277. DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
278. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao CISAMVI promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
279. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser protocolados/encaminhados para o e-mail apoio2@cisamvi.sc.gov.br
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devendo no campo assunto do e-mail ser informado: Pedido de Reequilíbrio, item e número ata de registro de preços.
279.0.209 Para admissibilidade do pedido, o e-mail enviado deverá vir como anexo toda documentação comprobatória do pleito, contrato
social vigente da empresa, documento oficial com foto do preposto, bem como o pedido deve conter assinatura digital de documentos, desde que inequívoca a autenticidade e integridade ao documento eletrônico e que a assinatura digital seja gerada por processo de criptografia
de chaves públicas, conforme MP n° 2.200-2/2001.
279.0.209.1 O Pedido de Reequilíbrio/cancelamento que não contiver assinatura digital, deverá ter firma reconhecida em cartório.
279.0.210 Todas as Autorizações de Fornecimento emitidas até o protocolo do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, ou cancelamento, devem ser atendidas considerado o valor até então registrado, ficando o item suspenso para novos pedidos desde a data do protocolo
do pedido até a análise final do requerimento;
279.0.211 Será dado ciência ao remetente do e-mail enviado seu recebimento;
279.0.212 A decisão da análise do pedido se dará através de ofício encaminhado ao remetente da solicitação.
280. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o CISAMVI poderá:
280.0.213 Consultar os demais licitantes que tenham apresentado lance para o lote em questão, questionando-lhe sobre a possibilidade de
assunção do registro, nas condições originalmente pactuadas pelo licitante vencedor ou, ainda, nas condições de sua melhor proposta no
certame ou nas condições atuais de mercado.
280.0.213.1 Obtendo-se possibilidade de inclusão do lote na Ata de Registro de Preços com outro licitante, por valor inferior ao da proposta
de realinhamento, convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
280.0.213.2 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes de esgotado o prazo para fornecimento da Autorização de Fornecimento.
280.0.214 Cancelar o item cujo valor foi comprovado como inexequível, a fim de inseri-lo em novo processo licitatório.
280.0.215 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando
este as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
281. Independentemente de solicitação, o Consórcio poderá convocar o fornecedor, após a aprovação da Ata, para negociar a redução dos
preços visando manter o mesmo objeto cotado, na qualidade e especificações indicados na proposta, em virtude de redução dos preços de
mercado.
282. A critério do CISAMVI, o item poderá ter seu registro cancelado por ser considerado economicamente desequilibrado, em função de
significativa variação de mercado.
283. Caso a beneficiária do registro venha a se locupletar com a redução efetiva dos preços de mercado, não a repassando à Administração,
ficará obrigada à restituição do que houver recebido indevidamente.
284. Será possível a subrrogação de direitos e obrigações do fornecedor, nos casos de fusão, cisão ou incorporação, conforme artigo 78,
inciso VI da Lei n° 8.666/93.
285. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
286. É de responsabilidade do fornecedor registrado:
286.0.216 Cumprir todas as obrigações constantes do Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
286.0.217 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca, ao fabricante, ao modelo, à procedência, e ao
prazo de validade, constando na embalagem do produto a observação "PROIBIDO A VENDA NO COMÉRCIO”, quanto for o caso, e o item
assim permitir;
286.0.218 Substituir, às suas expensas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação expedida pelo CISAMVI e/
ou município consorciado, o(s) produto(s) que apresentarem defeitos de fabricação ou discordância em relação às especificações previstas
no Termo de Referência;
286.0.219 Reparar, corrigir e remover às suas expensas, no todo ou em parte, dos objetos licitados, em que se verifique danos em decorrência do transporte, ou técnico, bem como, providências à substituição dos mesmos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da
notificação que lhe for entregue oficialmente;
286.0.220 Comunicar por escrito, ao CISAMVI a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o cumprimento
das obrigações assumidas, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários;
286.0.221 Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor;
286.0.222 Manter durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
286.0.223 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção, fornecimento e entrega do produto, inclusive as despesas de
embarque e transporte, embalagens, frete e seguro, e eventuais perdas e danos;
286.0.224 Acessar o Sistema Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas do CISAMVI a fim de efetuar o recebimento das Autorizações de Fornecimento;
286.0.225 Incluir a Nota Fiscal em formato .pdf, ou quando for o caso, informar sua DANFE, no Sistema Informatizado de Gestão de Compras Compartilhadas do CISAMVI;
286.0.226 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da contratação objeto desta licitação ou a ela relacionada;
286.0.227 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CISAMVI e aos municípios consorciados em razão de ação ou
omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações editalícias ou legais a que estiver sujeito;
286.0.228 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos
por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes
de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do Edital e seus anexos.
287. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
288. Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com o CISAMVI ficam sujeitos à aplicação das sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93, com observância do devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório
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e a ampla defesa, quais sejam:
288.0.229 Advertência por escrito;
288.0.230 Multa;
288.0.230.1 Aos fornecedores que não cumprirem com o prazo estabelecido para a entrega será aplicada automaticamente multa, nos
seguintes termos:
288.0.230.2 Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto ficam os fornecedores sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) ao
dia, calculada desde o 1° (primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor total do item, na respectiva Autorização de Fornecimento (AF);
288.0.230.2.1 Caso fornecedor solicite prorrogação de prazo de entrega, sendo este não cumprido, o marco original de atraso retroage ao
vencimento original da AF, desconsiderando o pedido não cumprido.
288.0.230.3 Caso o fornecedor tenha requerido dilação do prazo da entrega, dentro dos primeiros 20 (vinte) dias da solicitação da AF,
conforme item 21.4, não será aplicada multa até sua efetiva entrega, desde que observado o prazo estipulado no pedido de prorrogação;
288.0.230.4 Não havendo entrega dentro do prazo de dilação solicitado pelo fornecedor, a multa retroagirá a data original do vencimento
da AF, desconsiderando o pedido de prorrogação apresentado anteriormente;
288.0.230.5 Finda a contagem da multa no momento da entrega ou no fim do período de 30 (trinta) dias;
288.0.231 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CISAMVI, bem como com qualquer um dos
municípios consorciados, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
288.0.232 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação, podendo o CISAMVI incluir as informações no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP.
289. São consideradas ainda situações de aplicação das sanções previstas no subitem 7.1:
289.0.233 Prestar declaração falsa de que cumpre com os requisitos de habilitação e/ou de conformidade da proposta apresentada com as
exigências deste Edital;
289.0.234 Recusa do licitante vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato Administrativo dentro do prazo estabelecido
pelo CISAMVI;
289.0.235 Não atendimento às especificações técnicas previstas no Termo de Referência ou na Autorização de Fornecimento;
289.0.236 Entrega de objeto/mercadoria falsificado, furtado, deteriorado, danificado ou inadequado para o uso ou em desconformidade com
a referência técnica da ANVISA, como se verdadeiro ou perfeito fosse.
290. A multa moratória é inacumulável com as multas sancionatórias se decorrentes do mesmo fato gerador, entretanto, tendo origem em
fatos diversos, poderão ser cumuladas.
291. A aplicação de quaisquer penalidades decorrerá de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, sendo realizadas as intimações através de mensagem eletrônica com confirmação de leitura, enviada ao endereço eletrônico informado pelo licitante no
documento Dados Cadastrais do Fornecedor, ou por correspondência com Aviso de Recebimento, enviado ao endereço da sede da pessoa
jurídica.
292. Das decisões que cominarem penalidades, caberá recurso à Diretora Executiva do CISAMVI, no prazo de 10 (dez) dias.
293. Ficará suspensa a exigibilidade de penalidades pecuniárias com valor inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), facultando-se ao CISAMVI
exigi-las no caso de, cumulando-as com novas penalidades, o valor total superar a este limite.
294. As multas eventualmente aplicadas deverão ser depositadas a favor do CISAMVI no máximo em até 10 (dez) dias do trânsito em julgado da decisão administrativa que a houver aplicado.
295. O CISAMVI, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se no direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pelo fornecedor, independentemente de qualquer Interpelação judicial ou extrajudicial.
296. DAS CONDIÇÕES GERAIS
297. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega, acondicionamento e transporte do objeto, recebimento provisório e definitivo, as obrigações do CISAMVI e do(s) fornecedor(es) registrado(s) e demais condições do ajuste encontram-se definidos no
Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 22/2021 e no Termo de Referência correspondente.
298. O CISAMVI não se obriga a adquirir dos fornecedores vencedores os itens relacionados neste instrumento, nem as quantidades indicadas, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou demais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o
beneficiário do Registro terá preferência, nos termos do artigo 15, § 4°, da Lei n° 8.666/93.
299. A quantidade registrada serve apenas como orientação para composição de preço não constituindo, sob nenhuma hipótese, garantia
de faturamento.
300. Todas as obrigações estabelecidas no Edital de Licitação – Pregão Eletrônico N° 22/2021 em relação aos fornecedores vencedores ficam
ratificadas neste instrumento, independentemente de sua transcrição, valendo para todos os fins.
301. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes das Leis n°s 8.666/93 e 10.520/02, e dos Decretos n°s n° 7.892/13 e
10.024/19.
302. DO FORO
303. É competente o foro da Comarca de Blumenau/SC para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro
de preços.
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em formato de assinatura digital de documentos, válida para todos os fins de direito.
Blumenau - SC, xx de xx de 2021.
Cleones Hostins
DIRETOR EXECUTIVO – CISAMVI
Representante Legal
EMPRESA ARREMATANTE
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CISAM
RESOLUÇÃO CISAM MEIO OESTE N° 045/2021

Publicação Nº 3359461

RESOLUÇÃO Nº 045/2021
“Estabelece Ponto facultativo no Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental - CISAM Meio Oeste, na forma que especifica”.
O Presidente do CISAM Meio Oeste, no uso de suas atribuições legais, em observância ao que dispõe o Estatuto Social e suas alterações,
RESOLVE:
Art. 1º Fica transferido o ponto facultativo, no Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – CISAM Meio Oeste, em comemoração
ao “Dia do Servidor Público”, comemorado no dia 28 de outubro, para o dia 1º de novembro de 2021 (segunda feira), tendo em vista a
passagem do “Feriado Nacional de Finados”, no dia 2 de novembro; conforme estabelece o decreto do Município de Capinzal n. 101 de 07
de outubro de 2021.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Capinzal/SC, 20 de outubro de 2021.
Nilvo Dorini
Presidente CISAM Meio Oeste

RESOLUÇÃO CISAM MEIO OESTE N° 046/2021

Publicação Nº 3359509

RESOLUÇÃO Nº 046/2021
“Altera o Ementário de Natureza da Receita Orçamentária, previsto na Resolução CISAM Meio Oeste N° 22/2021.”
O Presidente do CISAM Meio Oeste, no uso de suas atribuições e considerando a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – CISAM Meio Oeste, de 20 de maio de 2021, que aprovou o Orçamento para o Exercício 2022; considerando
ainda o COMUNICADO OFICIAL do TCE/SC, de 28 de julho de 2021
RESOLVE:
Art. 1º - Fica alterado o Ementário de Natureza da Receita Orçamentária, do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
– CISAM MEIO OESTE, para o exercício de 2022, já aprovado pela Resolução CISAM Meio Oeste N° 22/2021. O ementário a ser utilizado
para o exercício de 2022 obedecerá a seguinte classificação por Categoria Econômica:
DEMONSTRATIVO DA RECEITA
Art. 2º - Os demais artigos da Resolução CISAM Meio Oeste N° 22/2021 permanecem vigentes.
Capinzal/SC, 20 de outubro de 2021.
Nilvo Dorini
Presidente CISAM-MO
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CVC
ATA N° 92 PE 11/2021

Publicação Nº 3359295
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC
AVENIDA SANTA CATARINA,1022 - CENTRO
CORONEL FREITAS-SC CEP: 89840-000
Fone: (49) 3347-0357

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021 - CVC
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 92/2021

Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
VELHO CORONEL - CVC Consórcio Público, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito
público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 14.688.861/0001-19, com sede na RUA IGUAÇÚ, 264 CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS-SC neste ato representado por seu(ua) DIRETOR EXECUTIVO, Sr(a).
JUCINEI NUNES DA SILVA, doravante denominado ORGÃO GERENCIADOR, e os seguintes municípios participantes:
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua PORTO
UNIÃO, S/N Bairro CENTRO - Águas de Chapecó - SC CEP: 89.883-000 inscrito no CNPJ sob nº 82.804.212/0001-96, neste
ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. LEONIR ANTONIO HENTGES.
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua SETE DE
SETEMBRO, S/N Bairro CENTRO - Águas Frias - SC CEP: 89.843-000 inscrito no CNPJ sob nº 95.990.180/0001-02, neste ato
representado pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. LUIZ JOSE DAGA.
MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua CELSO
TOZZO, S/N Bairro CENTRO - Cordilheira Alta - SC CEP: 89.819-000 inscrito no CNPJ sob nº 95.990.198/0001-04, neste ato
representado pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. CLODOALDO BRIANCINI.
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida Santa
Catarina, S/N Bairro Centro - Coronel Freitas - SC CEP: 89.840-000 inscrito no CNPJ sob nº 83.021.824/0001-75, neste ato
representado pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. DELIR CASSARO.
MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida FRANCISCO
FERDINANDO LOSINA, S/N Bairro CENTRO - Nova Erechim - SC CEP: 89.865-000 inscrito no CNPJ sob nº
83.021.840/0001-68, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. EDILSON FERLA.
MUNICÍPIO DE SERRA ALTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida DOM PEDRO II,
S/N Bairro CENTRO - Serra Alta - SC CEP: 89.871-000 inscrito no CNPJ sob nº 80.622.319/0001-98, neste ato representado
pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. RAFAEL MARIM.
MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua JOAO CASTILHO, S/N
Bairro CENTRO - Tunápolis - SC CEP: 89.898-000 inscrito no CNPJ sob nº 78.486.198/0001-52, neste ato representado pelo
PREFEITO MUNICIPAL Sr. MARINO JOSE FREY.
MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na , S/N Bairro - - CEP:
inscrito no CNPJ sob nº , neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. ELTON MATTES.
Doravante denominado ORGÃOS PARTICIPANTES, RESOLVEM Registrar os Preços da empresa: FM PNEUS LTDA pessoa
jurídica de direito privado, situada na rua Avenida MARAVILHA Nº 833 CENTRO CEP 89.874-000 - Maravilha/SC CEP:
89.874-000, inscrita no CNPJ sob o nº 81.374.845/0001-49, neste ato representada SÓCIO ADMINISTRADOR, Sr. EDUARDO
MALDANER, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento parcelado dos itens, constantes do objeto a seguir,
sujeitando-se as partes às determinações da Resolução nº 01, de 19 de março de 2015, nº 02, de 24 de março de 2015,
Resolução nº 03, de 27 de março de 2015, e suas alterações, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e pela Lei nº. 8.666/93 e
alterações posteriores, nos casos omissos.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento
parcelado de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM,
RECAPAGEM, VULCANIZAÇÃO E CONSERTOS RAC EM PNEUS DE MÁQUINAS CAMINHÕES E DEMAIS
EQUIPAMENTOS., para uso dos Órgãos Participantes do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL – CVC, durante
o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, conforme itens da tabela da cláusula décima quarta.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ESTIMATIVA DE CONSUMO
2.1 – Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, a estimativa de consumo será de acordo com a tabela da
cláusula décima quinta.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ENTREGAS/EXECUÇÃO
3.1 – O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços - SRP deverá ser realizado no prazo de validade da ata de
registro de preços.
3.1.1 – A contratação do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a necessidade do Órgão Participante.
3.1.2 – A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão Participante por intermédio de emissão de
nota de empenho de despesa e autorização de fornecimento de compra.
3.1.3 – Os itens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data de recebimento da
autorização de fornecimento, que será enviada por meio eletrônico.
3.1.4 – O Fornecedor deverá entregar os itens constantes da autorização no local indicado pelo órgão participante, com a
respectiva Nota Fiscal Eletrônica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas Autorizações de Fornecimento.
3.2 – Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada órgão participante correrão por conta do Fornecedor.
3.2.1 - Ficará sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas
condições de armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade.
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CLÁUSULA QUARTA – DOS PAGAMENTOS
4.1 – O pagamento pela aquisição do objeto da presente ATA, será feito pelo Órgão Participante em favor do FORNECEDOR,
mediante depósito bancário em sua conta corrente, ou diretamente ao representante legal.
4.1.1 – O Órgão Participante efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a data de recebimento dos itens, objeto desta
ATA, acompanhado da respectiva Nota Fiscal Eletrônica e atualização do fornecimento junto ao Sistema de Gestão de Compras
do Consórcio CVC com a(s) cópia da Nota Fiscal e arquivo(s) XML anexado(s), ambos emitidos para o mesmo nome/CNPJ
constantes no empenho da referida Autorização de Fornecimento.
4.2 – O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na
fase de habilitação do processo licitatório que está vinculado esta ATA.
4.3 – Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou
correção monetária.
4.4 – Os preços não serão reajustados durante a validade desta Ata.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 – Será de responsabilidade do FORNECEDOR:
a) fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificações exigidas.
b) fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta;
c) prestar garantia pelo período solicitado em cada item conforme sua exigência.
d) responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas bem como de suas eventuais trocas durante a garantia;
e) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para os endereços eletrônicos de cada Órgão Participante;
f) lançar o atendimento para cada autorização de fornecimento, e inclusão da nota fiscal, no sistema informatizado de controle
de execução das atas de registro de preços, “online”, disponibilizado pelo Consorcio Intermunicipal Velho Coronel - CVC.
g) acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento, bem como de qualquer outra notificação enviadas por meio
eletrônico, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor em relação as
contratações do Órgão Participante as seguintes sanções: a) advertência;
b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio Intermunicipal Velho Coronel
- CVC, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por
cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo
cumprimento da obrigação limitado a 30 (trinta) dias;
d) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por
cento) calculada sobre o valor do contrato;
e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato,
cancelado o Registro de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da
contratação.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
7.1 – O presente ajuste poderá ser rescindido, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, no caso de
inexecução total ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no art. 78 da Lei 8666/93 e alterações posteriores.
CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº. 8.666, de
1993.
8.1.1 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato
que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços promover as
necessárias negociações junto aos fornecedores.
8.1.2 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o
Órgão Gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido sem aplicação de penalidade; e
c) convocar os demais fornecedores, observando a ordem de classificação inicial, visando igual oportunidade de negociação.
8.1.3 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:
I. Consultar, na devida ordem de classificação, os demais participantes sobre a possibilidade de:
d) manter o valor oferecido pelo primeiro classificado;
e) manter o valor de sua proposta classificada;
f) realizar o reequilíbrio econômico-financeiro com percentual menor do que o requerido pelo primeiro classificado, obtendo,
desta forma, valor inferior ao solicitado pelo primeiro classificado;
II. Não havendo êxito na negociação com os demais classificado, e a critério do órgão gerenciador, poderá realizar o reequilíbrio
econômico-financeiro com o primeiro classificado, aplicando o índice comprovado através de documentação.
III. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação
da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e dos comprovantes apresentados; e
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Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de
preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
8.1.4 – Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho e ou autorização de fornecimento de compra no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d) tiver presentes razões de interesse público;
e) for declarado inidôneo para licitar ou contratar com o Consórcio Velho Coronel - CVC ou com qualquer um dos Municípios
Consorciados nos termos do artigo 87, inciso III ou IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consórcio Intermunicipal Velho Coronel - CVC ou qualquer um dos Municípios
Consorciados nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.
g) não utilizar recursos de tecnologia da informação disponibilizados pelo Consórcio na operacionalização e automatização dos
procedimentos de controle da execução do objeto contratual.
9.2 – O cancelamento do registro de preços, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.
9.3 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior,
que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1 – As despesas decorrentes da aquisição, objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão a conta de dotação
específica do orçamento do exercício de 2021 e seguintes.
10.2 – O Órgão Participante quando da contratação/empenhamento especificará a classificação orçamentária.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
11.1 – A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Pregão Eletrônico nº 11/2021, realizado pelo CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, Órgão Gerenciador.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VALIDADE E DA VIGÊNCIA
12.1 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 22/10/2021 à 21/10/2022.
12.2 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado.
12.2.1 – O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a um ano, incluídas eventuais prorrogações,
conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.3 – A vigência para a execução dos contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços observará ao disposto no art. 57
da Lei nº 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 – O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao (Órgão Gerenciador (Consorcio CVC)
ou para os Órgãos Participantes (Municípios Consorciados), a obrigação de solicitar os fornecimentos que dele poderão advir
independentemente da sua estimativa de consumo.
13.2 – Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital e o preço registrado, o Órgão Participante (Município
Consorciado) poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de
interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado
pelo Órgão Participante.
13.3 – A existência de preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador ou os Órgãos Participantes a firmar as contratações
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
13.4 – O FORNECEDOR signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas obrigações para com o
Consórcio Intermunicipal Velho Coronel - CVC (Órgão Gerenciador) e os Municípios Consorciados (Órgãos Participantes), nos
termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata de Registro de
Preços e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.
13.5 – A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer município consorciado que não
tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador, desde que devidamente justificada a
vantagem.
13.5.1– Os municípios consorciados que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro
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de Preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador da Ata, para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 13.5.2– Caberá
ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou
não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata,
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
13.5.3 – As contratações adicionais a que se refere este artigo, não poderão exceder por órgão, a cem por cento dos
quantitativos dos itens conforme estimativa de consumo (Anexo VI do Edital)
13.5.4 – Os quantitativos decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item (Anexo VI do Edital) registrado na ata de registro de preços para os órgãos participantes, independente
do número de órgãos que aderirem.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – TABELA DO OBJETO E DO PREÇO
14.1 – Tabela relacionando o objeto e o preço:
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
Item

Qtde

Unid.

Descrição

Marca/Modelo

Valor Unit. (R$)

1

12

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12,4X24

VIPAL

682

2

10

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18,4X34 TRATOR AGRICOLA

VIPAL

440

3

8

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 23.1X26

VIPAL

2184

6

8

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 23X1-26 ROLO

VIPAL

465

7

10

UN

CONSERTO RAC 20 TRATOR

VIPAL

39

8

10

UN

CONSERTO RAC 35 TRATOR

VIPAL

52

9

10

UN

CONSERTO RAC 40 TRATOR

VIPAL

60

10

10

UN

CONSERTO RAC 42 TRATOR

VIPAL

71

17

4

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 18,4X34

VIPAL

1390

18

10

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 14,9X24

VIPAL

950

19

12

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 18,4X30

VIPAL

1398

24

20

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400X24

VIPAL

308

25

20

UN

CONSERTO RAC 20 MOTONIVELADORA

VIPAL

39

26

20

UN

CONSERTO RAC 35 MOTONIVELADORA

VIPAL

52

27

20

UN

CONSERTO RAC 40 MOTONIVELADORA

VIPAL

61

VIPAL

885

28

30

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1400X24
MOTONIVELADORA

29

20

UN

CONSERTO RAC 42 MOTONIVELADORA

VIPAL

71

34

20

UN

CONSERTO RAC 20 RETROESCAVADEIRA

VIPAL

39

35

20

UN

CONSERTO RAC 35 RETROESCAVADEIRA

VIPAL

52

36

20

UN

CONSERTO RAC 40 RETROESCAVADEIRA

VIPAL

61

37

20

UN

CONSERTO RAC 42 RETROESCAVADEIRA

VIPAL

71

38

20

UN

CONSERTO RAC 20 CARREGADEIRA

VIPAL

39

42

6

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 12,5/80X18 RETRO

VIPAL

210

VIPAL

85

45

10

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000X20 RADIAL
BORRACHUDO

46

10

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000X20 COMUM
BORRACHUDO

VIPAL

85

47

10

UN

RECAPAGEM DE PNEU 1000X20 COMUM
BORRACHUDO

VIPAL

404

49

5

UN

CONSERTO RAC 20 CAMINHÃO

VIPAL

23,5

50

5

UN

CONSERTO RAC 35 CAMINHÃO

VIPAL

33

51

5

UN

CONSERTO RAC 40 CAMINHÃO

VIPAL

42,5

52

5

UN

CONSERTO RAC 42 CAMINHÃO

VIPAL

52

53

50

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 22,5X275/80 ÔNIBUS

VIPAL

440

55

30

UN

VULGANIZAÇÃO DE PNEU 22,5 X275/80 ÔNIBUS

VIPAL

85

59

20

UN

CONCERTO RAC 20 ÔNIBUS

VIPAL

23,5

60

20

UN

CONCERTO RAC 35 ÔNIBUS

VIPAL

33

61

20

UN

CONCERTO RAC 40 ÔNIBUS

VIPAL

42,5

62

20

UN

CONCERTO RAC 42 ÔNIBUS

VIPAL

52

4
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MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS
Item

Qtde

Unid.

Descrição

Marca/Modelo

Valor Unit. (R$)

1

4

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12,4X24

VIPAL

682

2

6

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18,4X34 TRATOR AGRICOLA

VIPAL

440

3

4

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 23.1X26

VIPAL

2184

4

4

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 23.1X30

VIPAL

488

5

6

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18.4X30

VIPAL

284

6

4

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 23X1-26 ROLO

VIPAL

465

7

8

UN

CONSERTO RAC 20 TRATOR

VIPAL

39

8

8

UN

CONSERTO RAC 35 TRATOR

VIPAL

52

9

8

UN

CONSERTO RAC 40 TRATOR

VIPAL

60

10

8

UN

CONSERTO RAC 42 TRATOR

VIPAL

71

11

2

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 18426 TRATOR AGRÍCOLA VIPAL

1390

12

4

UN

RECAPAGEM DE PNEU 18426 TRATOR AGRÍCOLA

VIPAL

1189

13

2

UN

VULGANIZAÇÃO DE PNEU 18426 TRATOR AGRÍCOLA

VIPAL

379

17

4

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 18,4X34

VIPAL

1390

18

6

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 14,9X24

VIPAL

950

19

6

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 18,4X30

VIPAL

1398

21

6

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 23.1/30 10 LONAS

VIPAL

2612

23

4

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 14.9X24 TRATOR AGRICOLA

VIPAL

308

24

6

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400X24

VIPAL

308

25

6

UN

CONSERTO RAC 20 MOTONIVELADORA

VIPAL

39

26

6

UN

CONSERTO RAC 35 MOTONIVELADORA

VIPAL

52

27

6

UN

CONSERTO RAC 40 MOTONIVELADORA

VIPAL

61

VIPAL

885

28

8

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1400X24
MOTONIVELADORA

29

6

UN

CONSERTO RAC 42 MOTONIVELADORA

VIPAL

71

31

6

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17,5X25 CARREGADEIRA
E-3/ L-3

VIPAL

1410

34

6

UN

CONSERTO RAC 20 RETROESCAVADEIRA

VIPAL

39

35

6

UN

CONSERTO RAC 35 RETROESCAVADEIRA

VIPAL

52

36

6

UN

CONSERTO RAC 40 RETROESCAVADEIRA

VIPAL

61

37

6

UN

CONSERTO RAC 42 RETROESCAVADEIRA

VIPAL

71

38

6

UN

CONSERTO RAC 20 CARREGADEIRA

VIPAL

39

39

6

UN

CONSERTO RAC 35 CARREGADEIRA

VIPAL

52

40

6

UN

CONSERTO RAC 40 CARREGADEIRA

VIPAL

61

41

6

UN

CONSERTO RAC 42 CARREGADEIRA

VIPAL

71

42

4

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 12,5/80X18 RETRO

VIPAL

210

VIPAL

85

45

8

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000X20 RADIAL
BORRACHUDO

46

8

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000X20 COMUM
BORRACHUDO

VIPAL

85

47

24

UN

RECAPAGEM DE PNEU 1000X20 COMUM
BORRACHUDO

VIPAL

404

49

24

UN

CONSERTO RAC 20 CAMINHÃO

VIPAL

23,5

50

36

UN

CONSERTO RAC 35 CAMINHÃO

VIPAL

33

51

36

UN

CONSERTO RAC 40 CAMINHÃO

VIPAL

42,5

52

24

UN

CONSERTO RAC 42 CAMINHÃO

VIPAL

52

53

20

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 22,5X275/80 ÔNIBUS

VIPAL

440

55

16

UN

VULGANIZAÇÃO DE PNEU 22,5 X275/80 ÔNIBUS

VIPAL

85

56

8

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17X215/75 MICRO ÔNIBUS VIPAL

284

58

8

UN

VULGANIZAÇÃO DE PNEU 17X215/75 MICRO ÔNIBUS

VIPAL

85

59

20

UN

CONCERTO RAC 20 ÔNIBUS

VIPAL

23,5

60

20

UN

CONCERTO RAC 35 ÔNIBUS

VIPAL

33

61

20

UN

CONCERTO RAC 40 ÔNIBUS

VIPAL

42,5

62

20

UN

CONCERTO RAC 42 ÔNIBUS

VIPAL

52

63

20

UN

CONCERTO RAC 20 MICRO ÔNIBUS

VIPAL

23,5
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MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS
Item

Qtde

Unid.

Descrição

Marca/Modelo

Valor Unit. (R$)

64

20

UN

CONCERTO RAC 35 MICRO ÔNIBUS

VIPAL

33

65

20

UN

CONCERTO RAC 40 MICRO ÔNIBUS

VIPAL

42,5

66

20

UN

CONCERTO RAC 42 MICRO ÔNIBUS

VIPAL

52

67

8

UN

RECAPAGEM PNEU 750 R16 - CARRETÃO AGRÍCOLA

VIPAL

237

68

20

UN

RECAPAGEM PNEU 900 R20

VIPAL

380

MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA
Item

Qtde

Unid.

Descrição

Marca/Modelo

Valor Unit. (R$)

1

24

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12,4X24

VIPAL

682

2

20

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18,4X34 TRATOR AGRICOLA

VIPAL

440

3

16

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 23.1X26

VIPAL

2184

4

12

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 23.1X30

VIPAL

488

5

20

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18.4X30

VIPAL

284

6

8

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 23X1-26 ROLO

VIPAL

465

7

28

UN

CONSERTO RAC 20 TRATOR

VIPAL

39

8

28

UN

CONSERTO RAC 35 TRATOR

VIPAL

52

9

28

UN

CONSERTO RAC 40 TRATOR

VIPAL

60

10

28

UN

CONSERTO RAC 42 TRATOR

VIPAL

71

11

24

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 18426 TRATOR AGRÍCOLA VIPAL

1390

12

12

UN

RECAPAGEM DE PNEU 18426 TRATOR AGRÍCOLA

VIPAL

1189

13

24

UN

VULGANIZAÇÃO DE PNEU 18426 TRATOR AGRÍCOLA

VIPAL

379

14

24

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 24532 TRATOR AGRÍCOLA VIPAL

2650

15

12

UN

RECAPAGEM DE PNEU 24532 TRATOR AGRÍCOLA

VIPAL

2879

16

24

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 24532 TRATOR AGRÍCOLA

VIPAL

470

17

24

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 18,4X34

VIPAL

1390

18

20

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 14,9X24

VIPAL

950

19

20

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 18,4X30

VIPAL

1398

21

12

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 23.1/30 10 LONAS

VIPAL

2612

22

12

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 14.9/26

VIPAL

937

23

20

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 14.9X24 TRATOR AGRICOLA

VIPAL

308

24

50

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400X24

VIPAL

308

25

20

UN

CONSERTO RAC 20 MOTONIVELADORA

VIPAL

39

26

20

UN

CONSERTO RAC 35 MOTONIVELADORA

VIPAL

52

27

20

UN

CONSERTO RAC 40 MOTONIVELADORA

VIPAL

61

VIPAL

885

28

50

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1400X24
MOTONIVELADORA

29

20

UN

CONSERTO RAC 42 MOTONIVELADORA

VIPAL

71

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17,5X25 CARREGADEIRA
E-3/ L-3

VIPAL

1410
300

31

12

32

12

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5/25 CARREGADEIRA E-3/
VIPAL
L-3

34

16

UN

CONSERTO RAC 20 RETROESCAVADEIRA

VIPAL

39

35

16

UN

CONSERTO RAC 35 RETROESCAVADEIRA

VIPAL

52

36

16

UN

CONSERTO RAC 40 RETROESCAVADEIRA

VIPAL

61

37

16

UN

CONSERTO RAC 42 RETROESCAVADEIRA

VIPAL

71

38

8

UN

CONSERTO RAC 20 CARREGADEIRA

VIPAL

39

39

8

UN

CONSERTO RAC 35 CARREGADEIRA

VIPAL

52

40

8

UN

CONSERTO RAC 40 CARREGADEIRA

VIPAL

61

41

8

UN

CONSERTO RAC 42 CARREGADEIRA

VIPAL

71

42

20

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 12,5/80X18 RETRO

VIPAL

210

VIPAL

85

VIPAL

85

45

50

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000X20 RADIAL
BORRACHUDO

46

50

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000X20 COMUM
BORRACHUDO
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MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA
Item

Qtde

Unid.

Descrição

Marca/Modelo

Valor Unit. (R$)

47

50

UN

RECAPAGEM DE PNEU 1000X20 COMUM
BORRACHUDO

VIPAL

404

49

32

UN

CONSERTO RAC 20 CAMINHÃO

VIPAL

23,5

50

32

UN

CONSERTO RAC 35 CAMINHÃO

VIPAL

33

51

32

UN

CONSERTO RAC 40 CAMINHÃO

VIPAL

42,5

52

32

UN

CONSERTO RAC 42 CAMINHÃO

VIPAL

52

53

26

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 22,5X275/80 ÔNIBUS

VIPAL

440

55

26

UN

VULGANIZAÇÃO DE PNEU 22,5 X275/80 ÔNIBUS

VIPAL

85

56

16

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17X215/75 MICRO ÔNIBUS VIPAL

284

58

16

UN

VULGANIZAÇÃO DE PNEU 17X215/75 MICRO ÔNIBUS

VIPAL

85

59

20

UN

CONCERTO RAC 20 ÔNIBUS

VIPAL

23,5

60

20

UN

CONCERTO RAC 35 ÔNIBUS

VIPAL

33

61

20

UN

CONCERTO RAC 40 ÔNIBUS

VIPAL

42,5

62

20

UN

CONCERTO RAC 42 ÔNIBUS

VIPAL

52

63

20

UN

CONCERTO RAC 20 MICRO ÔNIBUS

VIPAL

23,5

64

20

UN

CONCERTO RAC 35 MICRO ÔNIBUS

VIPAL

33

65

20

UN

CONCERTO RAC 40 MICRO ÔNIBUS

VIPAL

42,5

66

20

UN

CONCERTO RAC 42 MICRO ÔNIBUS

VIPAL

52

67

40

UN

RECAPAGEM PNEU 750 R16 - CARRETÃO AGRÍCOLA

VIPAL

237

71

8

UN

RECAPAGEM DE PNEU 24.5/32 TRATO

VIPAL

2600

72

8

UN

RECAPAGEM DE PNEU 12,4/26 TRATOR

VIPAL

678

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
Item

Qtde

Unid.

Descrição

Marca/Modelo

Valor Unit. (R$)

5

4

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18.4X30

VIPAL

284

6

4

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 23X1-26 ROLO

VIPAL

465

7

2

UN

CONSERTO RAC 20 TRATOR

VIPAL

39

9

4

UN

CONSERTO RAC 40 TRATOR

VIPAL

60

24

10

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400X24

VIPAL

308

25

5

UN

CONSERTO RAC 20 MOTONIVELADORA

VIPAL

39

27

5

UN

CONSERTO RAC 40 MOTONIVELADORA

VIPAL

61

34

2

UN

CONSERTO RAC 20 RETROESCAVADEIRA

VIPAL

39

36

4

UN

CONSERTO RAC 40 RETROESCAVADEIRA

VIPAL

61

42

4

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 12,5/80X18 RETRO

VIPAL

210

45

30

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000X20 RADIAL
BORRACHUDO

VIPAL

85

46

5

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000X20 COMUM
BORRACHUDO

VIPAL

85

47

10

UN

RECAPAGEM DE PNEU 1000X20 COMUM
BORRACHUDO

VIPAL

404

49

20

UN

CONSERTO RAC 20 CAMINHÃO

VIPAL

23,5

51

20

UN

CONSERTO RAC 40 CAMINHÃO

VIPAL

42,5

55

15

UN

VULGANIZAÇÃO DE PNEU 22,5 X275/80 ÔNIBUS

VIPAL

85

55

2

UN

VULGANIZAÇÃO DE PNEU 22,5 X275/80 ÔNIBUS

VIPAL

85

58

5

UN

VULGANIZAÇÃO DE PNEU 17X215/75 MICRO ÔNIBUS

VIPAL

85

58

14

UN

VULGANIZAÇÃO DE PNEU 17X215/75 MICRO ÔNIBUS

VIPAL

85

Unid.

Descrição

Marca/Modelo

Valor Unit. (R$)

VIPAL

404

VIPAL

440

MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM
Item

Qtde

47

20

UN

RECAPAGEM DE PNEU 1000X20 COMUM
BORRACHUDO

53

20

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 22,5X275/80 ÔNIBUS
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MUNICÍPIO DE SERRA ALTA
Item

Qtde

Unid.

Descrição

Marca/Modelo

Valor Unit. (R$)

1

4

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12,4X24

VIPAL

682

5

4

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18.4X30

VIPAL

284

7

10

UN

CONSERTO RAC 20 TRATOR

VIPAL

39

8

10

UN

CONSERTO RAC 35 TRATOR

VIPAL

52

9

10

UN

CONSERTO RAC 40 TRATOR

VIPAL

60

10

10

UN

CONSERTO RAC 42 TRATOR

VIPAL

71

19

4

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 18,4X30

VIPAL

1398

24

12

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400X24

VIPAL

308

25

10

UN

CONSERTO RAC 20 MOTONIVELADORA

VIPAL

39

26

10

UN

CONSERTO RAC 35 MOTONIVELADORA

VIPAL

52

27

10

UN

CONSERTO RAC 40 MOTONIVELADORA

VIPAL

61

VIPAL

885

28

12

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1400X24
MOTONIVELADORA

29

10

UN

CONSERTO RAC 42 MOTONIVELADORA

VIPAL

71

31

4

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17,5X25 CARREGADEIRA
E-3/ L-3

VIPAL

1410

32

4

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5/25 CARREGADEIRA E-3/
VIPAL
L-3

300

34

10

UN

CONSERTO RAC 20 RETROESCAVADEIRA

VIPAL

39

35

10

UN

CONSERTO RAC 35 RETROESCAVADEIRA

VIPAL

52

36

10

UN

CONSERTO RAC 40 RETROESCAVADEIRA

VIPAL

61

37

10

UN

CONSERTO RAC 42 RETROESCAVADEIRA

VIPAL

71

38

10

UN

CONSERTO RAC 20 CARREGADEIRA

VIPAL

39

39

10

UN

CONSERTO RAC 35 CARREGADEIRA

VIPAL

52

40

10

UN

CONSERTO RAC 40 CARREGADEIRA

VIPAL

61

41

10

UN

CONSERTO RAC 42 CARREGADEIRA

VIPAL

71

42

10

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 12,5/80X18 RETRO

VIPAL

210

45

30

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000X20 RADIAL
BORRACHUDO

VIPAL

85

49

30

UN

CONSERTO RAC 20 CAMINHÃO

VIPAL

23,5

50

30

UN

CONSERTO RAC 35 CAMINHÃO

VIPAL

33

51

30

UN

CONSERTO RAC 40 CAMINHÃO

VIPAL

42,5

52

30

UN

CONSERTO RAC 42 CAMINHÃO

VIPAL

52

53

50

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 22,5X275/80 ÔNIBUS

VIPAL

440

55

50

UN

VULGANIZAÇÃO DE PNEU 22,5 X275/80 ÔNIBUS

VIPAL

85

56

20

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17X215/75 MICRO ÔNIBUS VIPAL

284

58

20

UN

VULGANIZAÇÃO DE PNEU 17X215/75 MICRO ÔNIBUS

VIPAL

85

59

10

UN

CONCERTO RAC 20 ÔNIBUS

VIPAL

23,5

60

10

UN

CONCERTO RAC 35 ÔNIBUS

VIPAL

33

61

10

UN

CONCERTO RAC 40 ÔNIBUS

VIPAL

42,5

62

10

UN

CONCERTO RAC 42 ÔNIBUS

VIPAL

52

63

10

UN

CONCERTO RAC 20 MICRO ÔNIBUS

VIPAL

23,5

64

10

UN

CONCERTO RAC 35 MICRO ÔNIBUS

VIPAL

33

65

10

UN

CONCERTO RAC 40 MICRO ÔNIBUS

VIPAL

42,5

66

10

UN

CONCERTO RAC 42 MICRO ÔNIBUS

VIPAL

52

67

20

UN

RECAPAGEM PNEU 750 R16 - CARRETÃO AGRÍCOLA

VIPAL

237

MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS
Item

Qtde

Unid.

Descrição

Marca/Modelo

Valor Unit. (R$)

1

2

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12,4X24

VIPAL

682

3

2

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 23.1X26

VIPAL

2184

4

4

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 23.1X30

VIPAL

488

5

10

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18.4X30

VIPAL

284

6

8

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 23X1-26 ROLO

VIPAL

465
8
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MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS
Item

Qtde

Unid.

Descrição

Marca/Modelo

Valor Unit. (R$)

7

10

UN

CONSERTO RAC 20 TRATOR

VIPAL

39

8

10

UN

CONSERTO RAC 35 TRATOR

VIPAL

52

9

10

UN

CONSERTO RAC 40 TRATOR

VIPAL

60

10

10

UN

CONSERTO RAC 42 TRATOR

VIPAL

71

19

2

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 18,4X30

VIPAL

1398

21

2

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 23.1/30 10 LONAS

VIPAL

2612

22

2

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 14.9/26

VIPAL

937

23

4

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 14.9X24 TRATOR AGRICOLA

VIPAL

308

24

20

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400X24

VIPAL

308

25

20

UN

CONSERTO RAC 20 MOTONIVELADORA

VIPAL

39

26

20

UN

CONSERTO RAC 35 MOTONIVELADORA

VIPAL

52

27

20

UN

CONSERTO RAC 40 MOTONIVELADORA

VIPAL

61

28

20

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1400X24
MOTONIVELADORA

VIPAL

885

29

20

UN

CONSERTO RAC 42 MOTONIVELADORA

VIPAL

71

42

10

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 12,5/80X18 RETRO

VIPAL

210

VIPAL

85

45

30

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000X20 RADIAL
BORRACHUDO

46

30

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000X20 COMUM
BORRACHUDO

VIPAL

85

VIPAL

404

47

24

UN

RECAPAGEM DE PNEU 1000X20 COMUM
BORRACHUDO

49

20

UN

CONSERTO RAC 20 CAMINHÃO

VIPAL

23,5

50

20

UN

CONSERTO RAC 35 CAMINHÃO

VIPAL

33

51

20

UN

CONSERTO RAC 40 CAMINHÃO

VIPAL

42,5

52

20

UN

CONSERTO RAC 42 CAMINHÃO

VIPAL

52

53

8

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 22,5X275/80 ÔNIBUS

VIPAL

440

55

8

UN

VULGANIZAÇÃO DE PNEU 22,5 X275/80 ÔNIBUS

VIPAL

85

56

30

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17X215/75 MICRO ÔNIBUS VIPAL

284

58

10

UN

VULGANIZAÇÃO DE PNEU 17X215/75 MICRO ÔNIBUS

VIPAL

85

59

20

UN

CONCERTO RAC 20 ÔNIBUS

VIPAL

23,5

60

20

UN

CONCERTO RAC 35 ÔNIBUS

VIPAL

33

61

20

UN

CONCERTO RAC 40 ÔNIBUS

VIPAL

42,5

62

20

UN

CONCERTO RAC 42 ÔNIBUS

VIPAL

52

63

20

UN

CONCERTO RAC 20 MICRO ÔNIBUS

VIPAL

23,5

64

20

UN

CONCERTO RAC 35 MICRO ÔNIBUS

VIPAL

33

65

20

UN

CONCERTO RAC 40 MICRO ÔNIBUS

VIPAL

42,5

66

20

UN

CONCERTO RAC 42 MICRO ÔNIBUS

VIPAL

52

67

8

UN

RECAPAGEM PNEU 750 R16 - CARRETÃO AGRÍCOLA

VIPAL

237

68

8

UN

RECAPAGEM PNEU 900 R20

VIPAL

380

70

48

UN

RECAPAGEM DE PNEU 295x80 R22,5 BORRACHUDO
21MM

VIPAL

470

73

40

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 295.80 R22,5

VIPAL

170

MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA
Item

Qtde

Unid.

Descrição

Marca/Modelo

Valor Unit. (R$)

1

10

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12,4X24

VIPAL

682

2

10

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18,4X34 TRATOR AGRICOLA

VIPAL

440

3

2

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 23.1X26

VIPAL

2184

5

4

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18.4X30

VIPAL

284

6

2

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 23X1-26 ROLO

VIPAL

465

17

8

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 18,4X34

VIPAL

1390

18

8

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 14,9X24

VIPAL

950

19

2

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 18,4X30

VIPAL

1398

23

4

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 14.9X24 TRATOR AGRICOLA

VIPAL

308
9
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MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA
Item

Qtde

Unid.

Descrição

Marca/Modelo

Valor Unit. (R$)

24

4

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400X24

VIPAL

308

28

6

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1400X24
MOTONIVELADORA

VIPAL

885

42

6

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 12,5/80X18 RETRO

VIPAL

210

67

20

UN

RECAPAGEM PNEU 750 R16 - CARRETÃO AGRÍCOLA

VIPAL

237

VIPAL

470

VIPAL

170

70

10

UN

RECAPAGEM DE PNEU 295x80 R22,5 BORRACHUDO
21MM

73

10

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 295.80 R22,5

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ESTIMATIVA DE CONSUMO
15.1 – Estimativa de consumo de cada item: Conforme detalhado na clausula 14ª (Décima Quarta).
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LEI N. 13.709/2018
16.1 – As partes ficam cientes da vedação da utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da
execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa,
civil e criminal.
16.2 – As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais
e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n.
13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de
obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual, inclusive para armazenamento necessário.
16.3 – As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individual ou
coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD.
16.4 – Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o
CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste contrato, tem acesso a dados pessoais dos representantes da
CONTRATADA, tais como: número do CPF e do RG, endereço eletrônico, e cópia do documento de identificação.
16.5 – A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a
adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados
pelo CONTRATANTE.
16.6 – A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de
acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou
qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 – É competente o foro da Comarca de Coronel Freitas - SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da
presente Ata de Registro de Preços.
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e
forma.
Coronel Freitas (SC), 20/10/2021.

Sr(a). JUCINEI NUNES DA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO
Órgão Gerenciador
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
Órgão Participante
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS
Órgão Participante
MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA
Órgão Participante
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
Órgão Participante
MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM
Órgão Participante
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MUNICÍPIO DE SERRA ALTA
Órgão Participante
MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS
Órgão Participante
MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA
Órgão Participante
FM PNEUS LTDA
Fornecedor

Testemunha

Testemunha
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ATA N° 93 PE 11/2021

Publicação Nº 3359299
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC
AVENIDA SANTA CATARINA,1022 - CENTRO
CORONEL FREITAS-SC CEP: 89840-000
Fone: (49) 3347-0357

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021 - CVC
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 93/2021

Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
VELHO CORONEL - CVC Consórcio Público, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito
público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 14.688.861/0001-19, com sede na RUA IGUAÇÚ, 264 CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS-SC neste ato representado por seu(ua) DIRETOR EXECUTIVO, Sr(a).
JUCINEI NUNES DA SILVA, doravante denominado ORGÃO GERENCIADOR, e os seguintes municípios participantes:
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua PORTO
UNIÃO, S/N Bairro CENTRO - Águas de Chapecó - SC CEP: 89.883-000 inscrito no CNPJ sob nº 82.804.212/0001-96, neste
ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. LEONIR ANTONIO HENTGES.
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua SETE DE
SETEMBRO, S/N Bairro CENTRO - Águas Frias - SC CEP: 89.843-000 inscrito no CNPJ sob nº 95.990.180/0001-02, neste ato
representado pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. LUIZ JOSE DAGA.
MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua CELSO
TOZZO, S/N Bairro CENTRO - Cordilheira Alta - SC CEP: 89.819-000 inscrito no CNPJ sob nº 95.990.198/0001-04, neste ato
representado pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. CLODOALDO BRIANCINI.
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida Santa
Catarina, S/N Bairro Centro - Coronel Freitas - SC CEP: 89.840-000 inscrito no CNPJ sob nº 83.021.824/0001-75, neste ato
representado pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. DELIR CASSARO.
MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida FRANCISCO
FERDINANDO LOSINA, S/N Bairro CENTRO - Nova Erechim - SC CEP: 89.865-000 inscrito no CNPJ sob nº
83.021.840/0001-68, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. EDILSON FERLA.
MUNICÍPIO DE SERRA ALTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida DOM PEDRO II,
S/N Bairro CENTRO - Serra Alta - SC CEP: 89.871-000 inscrito no CNPJ sob nº 80.622.319/0001-98, neste ato representado
pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. RAFAEL MARIM.
MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua JOAO CASTILHO, S/N
Bairro CENTRO - Tunápolis - SC CEP: 89.898-000 inscrito no CNPJ sob nº 78.486.198/0001-52, neste ato representado pelo
PREFEITO MUNICIPAL Sr. MARINO JOSE FREY.
MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na , S/N Bairro - - CEP:
inscrito no CNPJ sob nº , neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. ELTON MATTES.
Doravante denominado ORGÃOS PARTICIPANTES, RESOLVEM Registrar os Preços da empresa: VLK FABRICAÇÃO DE
PNEUS ESPECIAIS LTDA - EPP pessoa jurídica de direito privado, situada na rua Rua ALCEBIADES TONIN S/N INDUSTRIAL
CEP 99.706-400 - Erechim/RS CEP: 99.706-400, inscrita no CNPJ sob o nº 24.018.340/0001-08, neste ato representada SÓCIO
ADMINISTRADOR, Sr. ALEXANDRO ANTONIO LUFT, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento parcelado
dos itens, constantes do objeto a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Resolução nº 01, de 19 de março de 2015,
nº 02, de 24 de março de 2015, Resolução nº 03, de 27 de março de 2015, e suas alterações, Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, nos casos omissos.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento
parcelado de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM,
RECAPAGEM, VULCANIZAÇÃO E CONSERTOS RAC EM PNEUS DE MÁQUINAS CAMINHÕES E DEMAIS
EQUIPAMENTOS., para uso dos Órgãos Participantes do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL – CVC, durante
o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, conforme itens da tabela da cláusula décima quarta.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ESTIMATIVA DE CONSUMO
2.1 – Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, a estimativa de consumo será de acordo com a tabela da
cláusula décima quinta.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ENTREGAS/EXECUÇÃO
3.1 – O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços - SRP deverá ser realizado no prazo de validade da ata de
registro de preços.
3.1.1 – A contratação do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a necessidade do Órgão Participante.
3.1.2 – A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão Participante por intermédio de emissão de
nota de empenho de despesa e autorização de fornecimento de compra.
3.1.3 – Os itens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data de recebimento da
autorização de fornecimento, que será enviada por meio eletrônico.
3.1.4 – O Fornecedor deverá entregar os itens constantes da autorização no local indicado pelo órgão participante, com a
respectiva Nota Fiscal Eletrônica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas Autorizações de Fornecimento.
3.2 – Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada órgão participante correrão por conta do Fornecedor.
3.2.1 - Ficará sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas
condições de armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade.
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CLÁUSULA QUARTA – DOS PAGAMENTOS
4.1 – O pagamento pela aquisição do objeto da presente ATA, será feito pelo Órgão Participante em favor do FORNECEDOR,
mediante depósito bancário em sua conta corrente, ou diretamente ao representante legal.
4.1.1 – O Órgão Participante efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a data de recebimento dos itens, objeto desta
ATA, acompanhado da respectiva Nota Fiscal Eletrônica e atualização do fornecimento junto ao Sistema de Gestão de Compras
do Consórcio CVC com a(s) cópia da Nota Fiscal e arquivo(s) XML anexado(s), ambos emitidos para o mesmo nome/CNPJ
constantes no empenho da referida Autorização de Fornecimento.
4.2 – O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na
fase de habilitação do processo licitatório que está vinculado esta ATA.
4.3 – Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou
correção monetária.
4.4 – Os preços não serão reajustados durante a validade desta Ata.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 – Será de responsabilidade do FORNECEDOR:
a) fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificações exigidas.
b) fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta;
c) prestar garantia pelo período solicitado em cada item conforme sua exigência.
d) responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas bem como de suas eventuais trocas durante a garantia;
e) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para os endereços eletrônicos de cada Órgão Participante;
f) lançar o atendimento para cada autorização de fornecimento, e inclusão da nota fiscal, no sistema informatizado de controle
de execução das atas de registro de preços, “online”, disponibilizado pelo Consorcio Intermunicipal Velho Coronel - CVC.
g) acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento, bem como de qualquer outra notificação enviadas por meio
eletrônico, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor em relação as
contratações do Órgão Participante as seguintes sanções: a) advertência;
b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio Intermunicipal Velho Coronel
- CVC, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por
cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo
cumprimento da obrigação limitado a 30 (trinta) dias;
d) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por
cento) calculada sobre o valor do contrato;
e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato,
cancelado o Registro de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da
contratação.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
7.1 – O presente ajuste poderá ser rescindido, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, no caso de
inexecução total ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no art. 78 da Lei 8666/93 e alterações posteriores.
CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº. 8.666, de
1993.
8.1.1 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato
que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços promover as
necessárias negociações junto aos fornecedores.
8.1.2 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o
Órgão Gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido sem aplicação de penalidade; e
c) convocar os demais fornecedores, observando a ordem de classificação inicial, visando igual oportunidade de negociação.
8.1.3 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:
I. Consultar, na devida ordem de classificação, os demais participantes sobre a possibilidade de:
d) manter o valor oferecido pelo primeiro classificado;
e) manter o valor de sua proposta classificada;
f) realizar o reequilíbrio econômico-financeiro com percentual menor do que o requerido pelo primeiro classificado, obtendo,
desta forma, valor inferior ao solicitado pelo primeiro classificado;
II. Não havendo êxito na negociação com os demais classificado, e a critério do órgão gerenciador, poderá realizar o reequilíbrio
econômico-financeiro com o primeiro classificado, aplicando o índice comprovado através de documentação.
III. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação
da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e dos comprovantes apresentados; e
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Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de
preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
8.1.4 – Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho e ou autorização de fornecimento de compra no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d) tiver presentes razões de interesse público;
e) for declarado inidôneo para licitar ou contratar com o Consórcio Velho Coronel - CVC ou com qualquer um dos Municípios
Consorciados nos termos do artigo 87, inciso III ou IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consórcio Intermunicipal Velho Coronel - CVC ou qualquer um dos Municípios
Consorciados nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.
g) não utilizar recursos de tecnologia da informação disponibilizados pelo Consórcio na operacionalização e automatização dos
procedimentos de controle da execução do objeto contratual.
9.2 – O cancelamento do registro de preços, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.
9.3 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior,
que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1 – As despesas decorrentes da aquisição, objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão a conta de dotação
específica do orçamento do exercício de 2021 e seguintes.
10.2 – O Órgão Participante quando da contratação/empenhamento especificará a classificação orçamentária.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
11.1 – A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Pregão Eletrônico nº 11/2021, realizado pelo CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, Órgão Gerenciador.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VALIDADE E DA VIGÊNCIA
12.1 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 22/10/2021 à 21/10/2022.
12.2 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado.
12.2.1 – O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a um ano, incluídas eventuais prorrogações,
conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.3 – A vigência para a execução dos contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços observará ao disposto no art. 57
da Lei nº 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 – O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao (Órgão Gerenciador (Consorcio CVC)
ou para os Órgãos Participantes (Municípios Consorciados), a obrigação de solicitar os fornecimentos que dele poderão advir
independentemente da sua estimativa de consumo.
13.2 – Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital e o preço registrado, o Órgão Participante (Município
Consorciado) poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de
interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado
pelo Órgão Participante.
13.3 – A existência de preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador ou os Órgãos Participantes a firmar as contratações
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
13.4 – O FORNECEDOR signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas obrigações para com o
Consórcio Intermunicipal Velho Coronel - CVC (Órgão Gerenciador) e os Municípios Consorciados (Órgãos Participantes), nos
termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata de Registro de
Preços e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.
13.5 – A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer município consorciado que não
tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador, desde que devidamente justificada a
vantagem.
13.5.1– Os municípios consorciados que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro
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de Preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador da Ata, para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 13.5.2– Caberá
ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou
não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata,
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
13.5.3 – As contratações adicionais a que se refere este artigo, não poderão exceder por órgão, a cem por cento dos
quantitativos dos itens conforme estimativa de consumo (Anexo VI do Edital)
13.5.4 – Os quantitativos decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item (Anexo VI do Edital) registrado na ata de registro de preços para os órgãos participantes, independente
do número de órgãos que aderirem.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – TABELA DO OBJETO E DO PREÇO
14.1 – Tabela relacionando o objeto e o preço:
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
Item
48

Qtde
10

Unid.

Descrição

Marca/Modelo

Valor Unit. (R$)

UN

RECAPAGEM DE PNEU 1000X20 RADIAL
BORRACHUDO.

VIPAL

480

Unid.

Descrição

Marca/Modelo

Valor Unit. (R$)

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS
Item

Qtde

48

10

UN

RECAPAGEM DE PNEU 1000X20 RADIAL
BORRACHUDO.

VIPAL

480

54

60

UN

RECAPAGEM DE PNEU 22,5X275/80 ÔNIBUS

VIPAL

460

57

24

UN

RECAPAGEM DE PNEU 17X215/75 MICRO ÔNIBUS

VIPAL

300

MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA
Item

Qtde

Unid.

Descrição

Marca/Modelo

Valor Unit. (R$)

VIPAL

480

48

50

UN

RECAPAGEM DE PNEU 1000X20 RADIAL
BORRACHUDO.

54

26

UN

RECAPAGEM DE PNEU 22,5X275/80 ÔNIBUS

VIPAL

460

57

16

UN

RECAPAGEM DE PNEU 17X215/75 MICRO ÔNIBUS

VIPAL

300

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
Item

Qtde

Unid.

Descrição

Marca/Modelo

Valor Unit. (R$)

48

100

UN

RECAPAGEM DE PNEU 1000X20 RADIAL
BORRACHUDO.

VIPAL

480

54

40

UN

RECAPAGEM DE PNEU 22,5X275/80 ÔNIBUS

VIPAL

460

54

4

UN

RECAPAGEM DE PNEU 22,5X275/80 ÔNIBUS

VIPAL

460

57

18

UN

RECAPAGEM DE PNEU 17X215/75 MICRO ÔNIBUS

VIPAL

300

57

15

UN

RECAPAGEM DE PNEU 17X215/75 MICRO ÔNIBUS

VIPAL

300

MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM
Item

Qtde

Unid.

Descrição

Marca/Modelo

Valor Unit. (R$)

48

20

UN

RECAPAGEM DE PNEU 1000X20 RADIAL
BORRACHUDO.

VIPAL

480

54

20

UN

RECAPAGEM DE PNEU 22,5X275/80 ÔNIBUS

VIPAL

460

Unid.

Descrição

Marca/Modelo

Valor Unit. (R$)

VIPAL

480

MUNICÍPIO DE SERRA ALTA
Item

Qtde

48

50

UN

RECAPAGEM DE PNEU 1000X20 RADIAL
BORRACHUDO.

54

50

UN

RECAPAGEM DE PNEU 22,5X275/80 ÔNIBUS

VIPAL

460

57

20

UN

RECAPAGEM DE PNEU 17X215/75 MICRO ÔNIBUS

VIPAL

300
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MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS
Item

Qtde

Unid.

Descrição

Marca/Modelo

Valor Unit. (R$)

48

40

UN

RECAPAGEM DE PNEU 1000X20 RADIAL
BORRACHUDO.

VIPAL

480

54

8

UN

RECAPAGEM DE PNEU 22,5X275/80 ÔNIBUS

VIPAL

460

57

30

UN

RECAPAGEM DE PNEU 17X215/75 MICRO ÔNIBUS

VIPAL

300

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ESTIMATIVA DE CONSUMO
15.1 – Estimativa de consumo de cada item: Conforme detalhado na clausula 14ª (Décima Quarta).
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LEI N. 13.709/2018
16.1 – As partes ficam cientes da vedação da utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da
execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa,
civil e criminal.
16.2 – As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais
e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n.
13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de
obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual, inclusive para armazenamento necessário.
16.3 – As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individual ou
coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD.
16.4 – Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o
CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste contrato, tem acesso a dados pessoais dos representantes da
CONTRATADA, tais como: número do CPF e do RG, endereço eletrônico, e cópia do documento de identificação.
16.5 – A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a
adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados
pelo CONTRATANTE.
16.6 – A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de
acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou
qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 – É competente o foro da Comarca de Coronel Freitas - SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da
presente Ata de Registro de Preços.
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e
forma.
Coronel Freitas (SC), 20/10/2021.

Sr(a). JUCINEI NUNES DA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO
Órgão Gerenciador
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
Órgão Participante
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS
Órgão Participante
MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA
Órgão Participante
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
Órgão Participante
MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM
Órgão Participante
MUNICÍPIO DE SERRA ALTA
Órgão Participante
MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS
Órgão Participante
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MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA
Órgão Participante
VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA - EPP
Fornecedor

Testemunha

Testemunha
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ATA N° 94 PE 11/2021

Publicação Nº 3359302
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC
AVENIDA SANTA CATARINA,1022 - CENTRO
CORONEL FREITAS-SC CEP: 89840-000
Fone: (49) 3347-0357

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021 - CVC
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 94/2021

Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
VELHO CORONEL - CVC Consórcio Público, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito
público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 14.688.861/0001-19, com sede na RUA IGUAÇÚ, 264 CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS-SC neste ato representado por seu(ua) DIRETOR EXECUTIVO, Sr(a).
JUCINEI NUNES DA SILVA, doravante denominado ORGÃO GERENCIADOR, e os seguintes municípios participantes:
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua PORTO
UNIÃO, S/N Bairro CENTRO - Águas de Chapecó - SC CEP: 89.883-000 inscrito no CNPJ sob nº 82.804.212/0001-96, neste
ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. LEONIR ANTONIO HENTGES.
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua SETE DE
SETEMBRO, S/N Bairro CENTRO - Águas Frias - SC CEP: 89.843-000 inscrito no CNPJ sob nº 95.990.180/0001-02, neste ato
representado pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. LUIZ JOSE DAGA.
MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua CELSO
TOZZO, S/N Bairro CENTRO - Cordilheira Alta - SC CEP: 89.819-000 inscrito no CNPJ sob nº 95.990.198/0001-04, neste ato
representado pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. CLODOALDO BRIANCINI.
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida Santa
Catarina, S/N Bairro Centro - Coronel Freitas - SC CEP: 89.840-000 inscrito no CNPJ sob nº 83.021.824/0001-75, neste ato
representado pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. DELIR CASSARO.
MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida FRANCISCO
FERDINANDO LOSINA, S/N Bairro CENTRO - Nova Erechim - SC CEP: 89.865-000 inscrito no CNPJ sob nº
83.021.840/0001-68, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. EDILSON FERLA.
MUNICÍPIO DE SERRA ALTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida DOM PEDRO II,
S/N Bairro CENTRO - Serra Alta - SC CEP: 89.871-000 inscrito no CNPJ sob nº 80.622.319/0001-98, neste ato representado
pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. RAFAEL MARIM.
MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua JOAO CASTILHO, S/N
Bairro CENTRO - Tunápolis - SC CEP: 89.898-000 inscrito no CNPJ sob nº 78.486.198/0001-52, neste ato representado pelo
PREFEITO MUNICIPAL Sr. MARINO JOSE FREY.
MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na , S/N Bairro - - CEP:
inscrito no CNPJ sob nº , neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. ELTON MATTES.
Doravante denominado ORGÃOS PARTICIPANTES, RESOLVEM Registrar os Preços da empresa: INDUSTRIA E COMERCIO
MUT PNEUS LTDA pessoa jurídica de direito privado, situada na rua Avenida AV DOUTOR PEDRO BENTIVOGLIO FILHO Nº
30 DISTRITO INDUSTRIAL CEP 16.902-170 - Andradina/SP CEP: 16.902-170, inscrita no CNPJ sob o nº 58.619.644/0001-42,
neste ato representada SÓCIO ADMINISTRADOR, Sr. MARCIO ANTONIO TOZZI, doravante denominado FORNECEDOR, para
fornecimento parcelado dos itens, constantes do objeto a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Resolução nº 01,
de 19 de março de 2015, nº 02, de 24 de março de 2015, Resolução nº 03, de 27 de março de 2015, e suas alterações, Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, e pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, nos casos omissos.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento
parcelado de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM,
RECAPAGEM, VULCANIZAÇÃO E CONSERTOS RAC EM PNEUS DE MÁQUINAS CAMINHÕES E DEMAIS
EQUIPAMENTOS., para uso dos Órgãos Participantes do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL – CVC, durante
o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, conforme itens da tabela da cláusula décima quarta.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ESTIMATIVA DE CONSUMO
2.1 – Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, a estimativa de consumo será de acordo com a tabela da
cláusula décima quinta.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ENTREGAS/EXECUÇÃO
3.1 – O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços - SRP deverá ser realizado no prazo de validade da ata de
registro de preços.
3.1.1 – A contratação do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a necessidade do Órgão Participante.
3.1.2 – A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão Participante por intermédio de emissão de
nota de empenho de despesa e autorização de fornecimento de compra.
3.1.3 – Os itens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data de recebimento da
autorização de fornecimento, que será enviada por meio eletrônico.
3.1.4 – O Fornecedor deverá entregar os itens constantes da autorização no local indicado pelo órgão participante, com a
respectiva Nota Fiscal Eletrônica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas Autorizações de Fornecimento.
3.2 – Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada órgão participante correrão por conta do Fornecedor.
3.2.1 - Ficará sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas
condições de armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade.
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CLÁUSULA QUARTA – DOS PAGAMENTOS
4.1 – O pagamento pela aquisição do objeto da presente ATA, será feito pelo Órgão Participante em favor do FORNECEDOR,
mediante depósito bancário em sua conta corrente, ou diretamente ao representante legal.
4.1.1 – O Órgão Participante efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a data de recebimento dos itens, objeto desta
ATA, acompanhado da respectiva Nota Fiscal Eletrônica e atualização do fornecimento junto ao Sistema de Gestão de Compras
do Consórcio CVC com a(s) cópia da Nota Fiscal e arquivo(s) XML anexado(s), ambos emitidos para o mesmo nome/CNPJ
constantes no empenho da referida Autorização de Fornecimento.
4.2 – O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na
fase de habilitação do processo licitatório que está vinculado esta ATA.
4.3 – Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou
correção monetária.
4.4 – Os preços não serão reajustados durante a validade desta Ata.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 – Será de responsabilidade do FORNECEDOR:
a) fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificações exigidas.
b) fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta;
c) prestar garantia pelo período solicitado em cada item conforme sua exigência.
d) responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas bem como de suas eventuais trocas durante a garantia;
e) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para os endereços eletrônicos de cada Órgão Participante;
f) lançar o atendimento para cada autorização de fornecimento, e inclusão da nota fiscal, no sistema informatizado de controle
de execução das atas de registro de preços, “online”, disponibilizado pelo Consorcio Intermunicipal Velho Coronel - CVC.
g) acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento, bem como de qualquer outra notificação enviadas por meio
eletrônico, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor em relação as
contratações do Órgão Participante as seguintes sanções: a) advertência;
b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio Intermunicipal Velho Coronel
- CVC, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por
cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo
cumprimento da obrigação limitado a 30 (trinta) dias;
d) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por
cento) calculada sobre o valor do contrato;
e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato,
cancelado o Registro de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da
contratação.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
7.1 – O presente ajuste poderá ser rescindido, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, no caso de
inexecução total ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no art. 78 da Lei 8666/93 e alterações posteriores.
CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº. 8.666, de
1993.
8.1.1 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato
que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços promover as
necessárias negociações junto aos fornecedores.
8.1.2 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o
Órgão Gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido sem aplicação de penalidade; e
c) convocar os demais fornecedores, observando a ordem de classificação inicial, visando igual oportunidade de negociação.
8.1.3 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:
I. Consultar, na devida ordem de classificação, os demais participantes sobre a possibilidade de:
d) manter o valor oferecido pelo primeiro classificado;
e) manter o valor de sua proposta classificada;
f) realizar o reequilíbrio econômico-financeiro com percentual menor do que o requerido pelo primeiro classificado, obtendo,
desta forma, valor inferior ao solicitado pelo primeiro classificado;
II. Não havendo êxito na negociação com os demais classificado, e a critério do órgão gerenciador, poderá realizar o reequilíbrio
econômico-financeiro com o primeiro classificado, aplicando o índice comprovado através de documentação.
III. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação
da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e dos comprovantes apresentados; e
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Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de
preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
8.1.4 – Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho e ou autorização de fornecimento de compra no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d) tiver presentes razões de interesse público;
e) for declarado inidôneo para licitar ou contratar com o Consórcio Velho Coronel - CVC ou com qualquer um dos Municípios
Consorciados nos termos do artigo 87, inciso III ou IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consórcio Intermunicipal Velho Coronel - CVC ou qualquer um dos Municípios
Consorciados nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.
g) não utilizar recursos de tecnologia da informação disponibilizados pelo Consórcio na operacionalização e automatização dos
procedimentos de controle da execução do objeto contratual.
9.2 – O cancelamento do registro de preços, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.
9.3 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior,
que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1 – As despesas decorrentes da aquisição, objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão a conta de dotação
específica do orçamento do exercício de 2021 e seguintes.
10.2 – O Órgão Participante quando da contratação/empenhamento especificará a classificação orçamentária.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
11.1 – A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Pregão Eletrônico nº 11/2021, realizado pelo CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, Órgão Gerenciador.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VALIDADE E DA VIGÊNCIA
12.1 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 22/10/2021 à 21/10/2022.
12.2 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado.
12.2.1 – O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a um ano, incluídas eventuais prorrogações,
conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.3 – A vigência para a execução dos contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços observará ao disposto no art. 57
da Lei nº 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 – O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao (Órgão Gerenciador (Consorcio CVC)
ou para os Órgãos Participantes (Municípios Consorciados), a obrigação de solicitar os fornecimentos que dele poderão advir
independentemente da sua estimativa de consumo.
13.2 – Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital e o preço registrado, o Órgão Participante (Município
Consorciado) poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de
interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado
pelo Órgão Participante.
13.3 – A existência de preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador ou os Órgãos Participantes a firmar as contratações
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
13.4 – O FORNECEDOR signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas obrigações para com o
Consórcio Intermunicipal Velho Coronel - CVC (Órgão Gerenciador) e os Municípios Consorciados (Órgãos Participantes), nos
termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata de Registro de
Preços e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.
13.5 – A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer município consorciado que não
tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador, desde que devidamente justificada a
vantagem.
13.5.1– Os municípios consorciados que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro
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de Preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador da Ata, para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 13.5.2– Caberá
ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou
não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata,
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
13.5.3 – As contratações adicionais a que se refere este artigo, não poderão exceder por órgão, a cem por cento dos
quantitativos dos itens conforme estimativa de consumo (Anexo VI do Edital)
13.5.4 – Os quantitativos decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item (Anexo VI do Edital) registrado na ata de registro de preços para os órgãos participantes, independente
do número de órgãos que aderirem.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – TABELA DO OBJETO E DO PREÇO
14.1 – Tabela relacionando o objeto e o preço:
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
Item

Qtde

Unid.

Descrição

43

6

UN

RECAPAGEM DE PNEU 12X16,5 BORRACHUDO RETRO RUZI

Marca/Modelo

Valor Unit. (R$)
610

Valor Unit. (R$)

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS
Item

Qtde

Unid.

Descrição

43

12

UN

RECAPAGEM DE PNEU 12X16,5 BORRACHUDO RETRO RUZI

Marca/Modelo

610

Valor Unit. (R$)

MUNICÍPIO DE SERRA ALTA
Item

Qtde

Unid.

Descrição

43

6

UN

RECAPAGEM DE PNEU 12X16,5 BORRACHUDO RETRO RUZI

Marca/Modelo

610

Valor Unit. (R$)

MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS
Item

Qtde

Unid.

Descrição

43

16

UN

RECAPAGEM DE PNEU 12X16,5 BORRACHUDO RETRO RUZI

Marca/Modelo

610

Valor Unit. (R$)

MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA
Item

Qtde

Unid.

Descrição

43

6

UN

RECAPAGEM DE PNEU 12X16,5 BORRACHUDO RETRO RUZI

Marca/Modelo

610

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ESTIMATIVA DE CONSUMO
15.1 – Estimativa de consumo de cada item: Conforme detalhado na clausula 14ª (Décima Quarta).
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LEI N. 13.709/2018
16.1 – As partes ficam cientes da vedação da utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da
execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa,
civil e criminal.
16.2 – As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais
e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n.
13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de
obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual, inclusive para armazenamento necessário.
16.3 – As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individual ou
coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD.
16.4 – Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o
CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste contrato, tem acesso a dados pessoais dos representantes da
CONTRATADA, tais como: número do CPF e do RG, endereço eletrônico, e cópia do documento de identificação.
16.5 – A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a
adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados
pelo CONTRATANTE.
16.6 – A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de
acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou
qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 – É competente o foro da Comarca de Coronel Freitas - SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da
presente Ata de Registro de Preços.
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e
4
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forma.
Coronel Freitas (SC), 20/10/2021.

Sr(a). JUCINEI NUNES DA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO
Órgão Gerenciador
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
Órgão Participante
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS
Órgão Participante
MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA
Órgão Participante
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
Órgão Participante
MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM
Órgão Participante
MUNICÍPIO DE SERRA ALTA
Órgão Participante
MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS
Órgão Participante
MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA
Órgão Participante
INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA
Fornecedor

Testemunha

Testemunha
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ATA N° 95 PE 11/2021

Publicação Nº 3359304
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC
AVENIDA SANTA CATARINA,1022 - CENTRO
CORONEL FREITAS-SC CEP: 89840-000
Fone: (49) 3347-0357

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021 - CVC
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 95/2021

Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
VELHO CORONEL - CVC Consórcio Público, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito
público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 14.688.861/0001-19, com sede na RUA IGUAÇÚ, 264 CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS-SC neste ato representado por seu(ua) DIRETOR EXECUTIVO, Sr(a).
JUCINEI NUNES DA SILVA, doravante denominado ORGÃO GERENCIADOR, e os seguintes municípios participantes:
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua PORTO
UNIÃO, S/N Bairro CENTRO - Águas de Chapecó - SC CEP: 89.883-000 inscrito no CNPJ sob nº 82.804.212/0001-96, neste
ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. LEONIR ANTONIO HENTGES.
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua SETE DE
SETEMBRO, S/N Bairro CENTRO - Águas Frias - SC CEP: 89.843-000 inscrito no CNPJ sob nº 95.990.180/0001-02, neste ato
representado pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. LUIZ JOSE DAGA.
MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua CELSO
TOZZO, S/N Bairro CENTRO - Cordilheira Alta - SC CEP: 89.819-000 inscrito no CNPJ sob nº 95.990.198/0001-04, neste ato
representado pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. CLODOALDO BRIANCINI.
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida Santa
Catarina, S/N Bairro Centro - Coronel Freitas - SC CEP: 89.840-000 inscrito no CNPJ sob nº 83.021.824/0001-75, neste ato
representado pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. DELIR CASSARO.
MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida FRANCISCO
FERDINANDO LOSINA, S/N Bairro CENTRO - Nova Erechim - SC CEP: 89.865-000 inscrito no CNPJ sob nº
83.021.840/0001-68, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. EDILSON FERLA.
MUNICÍPIO DE SERRA ALTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida DOM PEDRO II,
S/N Bairro CENTRO - Serra Alta - SC CEP: 89.871-000 inscrito no CNPJ sob nº 80.622.319/0001-98, neste ato representado
pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. RAFAEL MARIM.
MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua JOAO CASTILHO, S/N
Bairro CENTRO - Tunápolis - SC CEP: 89.898-000 inscrito no CNPJ sob nº 78.486.198/0001-52, neste ato representado pelo
PREFEITO MUNICIPAL Sr. MARINO JOSE FREY.
MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na , S/N Bairro - - CEP:
inscrito no CNPJ sob nº , neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. ELTON MATTES.
Doravante denominado ORGÃOS PARTICIPANTES, RESOLVEM Registrar os Preços da empresa: JL PNEUS LTDA - ME
pessoa jurídica de direito privado, situada na rua Rodovia RODOVIA 472 KM 122 S/N INTERIOR CEP 98.918-000 - Boa Vista do
Buricá/RS CEP: 98.918-000, inscrita no CNPJ sob o nº 16.608.368/0001-77, neste ato representada SÓCIO ADMINISTRADOR,
Sr. JORGE DANIEL SCHNEIDER, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento parcelado dos itens, constantes
do objeto a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Resolução nº 01, de 19 de março de 2015, nº 02, de 24 de
março de 2015, Resolução nº 03, de 27 de março de 2015, e suas alterações, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e pela Lei
nº. 8.666/93 e alterações posteriores, nos casos omissos.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento
parcelado de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM,
RECAPAGEM, VULCANIZAÇÃO E CONSERTOS RAC EM PNEUS DE MÁQUINAS CAMINHÕES E DEMAIS
EQUIPAMENTOS., para uso dos Órgãos Participantes do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL – CVC, durante
o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, conforme itens da tabela da cláusula décima quarta.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ESTIMATIVA DE CONSUMO
2.1 – Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, a estimativa de consumo será de acordo com a tabela da
cláusula décima quinta.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ENTREGAS/EXECUÇÃO
3.1 – O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços - SRP deverá ser realizado no prazo de validade da ata de
registro de preços.
3.1.1 – A contratação do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a necessidade do Órgão Participante.
3.1.2 – A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão Participante por intermédio de emissão de
nota de empenho de despesa e autorização de fornecimento de compra.
3.1.3 – Os itens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data de recebimento da
autorização de fornecimento, que será enviada por meio eletrônico.
3.1.4 – O Fornecedor deverá entregar os itens constantes da autorização no local indicado pelo órgão participante, com a
respectiva Nota Fiscal Eletrônica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas Autorizações de Fornecimento.
3.2 – Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada órgão participante correrão por conta do Fornecedor.
3.2.1 - Ficará sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas
condições de armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade.
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CLÁUSULA QUARTA – DOS PAGAMENTOS
4.1 – O pagamento pela aquisição do objeto da presente ATA, será feito pelo Órgão Participante em favor do FORNECEDOR,
mediante depósito bancário em sua conta corrente, ou diretamente ao representante legal.
4.1.1 – O Órgão Participante efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a data de recebimento dos itens, objeto desta
ATA, acompanhado da respectiva Nota Fiscal Eletrônica e atualização do fornecimento junto ao Sistema de Gestão de Compras
do Consórcio CVC com a(s) cópia da Nota Fiscal e arquivo(s) XML anexado(s), ambos emitidos para o mesmo nome/CNPJ
constantes no empenho da referida Autorização de Fornecimento.
4.2 – O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na
fase de habilitação do processo licitatório que está vinculado esta ATA.
4.3 – Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou
correção monetária.
4.4 – Os preços não serão reajustados durante a validade desta Ata.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 – Será de responsabilidade do FORNECEDOR:
a) fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificações exigidas.
b) fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta;
c) prestar garantia pelo período solicitado em cada item conforme sua exigência.
d) responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas bem como de suas eventuais trocas durante a garantia;
e) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para os endereços eletrônicos de cada Órgão Participante;
f) lançar o atendimento para cada autorização de fornecimento, e inclusão da nota fiscal, no sistema informatizado de controle
de execução das atas de registro de preços, “online”, disponibilizado pelo Consorcio Intermunicipal Velho Coronel - CVC.
g) acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento, bem como de qualquer outra notificação enviadas por meio
eletrônico, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor em relação as
contratações do Órgão Participante as seguintes sanções: a) advertência;
b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio Intermunicipal Velho Coronel
- CVC, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por
cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo
cumprimento da obrigação limitado a 30 (trinta) dias;
d) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por
cento) calculada sobre o valor do contrato;
e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato,
cancelado o Registro de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da
contratação.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
7.1 – O presente ajuste poderá ser rescindido, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, no caso de
inexecução total ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no art. 78 da Lei 8666/93 e alterações posteriores.
CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº. 8.666, de
1993.
8.1.1 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato
que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços promover as
necessárias negociações junto aos fornecedores.
8.1.2 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o
Órgão Gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido sem aplicação de penalidade; e
c) convocar os demais fornecedores, observando a ordem de classificação inicial, visando igual oportunidade de negociação.
8.1.3 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:
I. Consultar, na devida ordem de classificação, os demais participantes sobre a possibilidade de:
d) manter o valor oferecido pelo primeiro classificado;
e) manter o valor de sua proposta classificada;
f) realizar o reequilíbrio econômico-financeiro com percentual menor do que o requerido pelo primeiro classificado, obtendo,
desta forma, valor inferior ao solicitado pelo primeiro classificado;
II. Não havendo êxito na negociação com os demais classificado, e a critério do órgão gerenciador, poderá realizar o reequilíbrio
econômico-financeiro com o primeiro classificado, aplicando o índice comprovado através de documentação.
III. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação
da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e dos comprovantes apresentados; e
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Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de
preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
8.1.4 – Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho e ou autorização de fornecimento de compra no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d) tiver presentes razões de interesse público;
e) for declarado inidôneo para licitar ou contratar com o Consórcio Velho Coronel - CVC ou com qualquer um dos Municípios
Consorciados nos termos do artigo 87, inciso III ou IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consórcio Intermunicipal Velho Coronel - CVC ou qualquer um dos Municípios
Consorciados nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.
g) não utilizar recursos de tecnologia da informação disponibilizados pelo Consórcio na operacionalização e automatização dos
procedimentos de controle da execução do objeto contratual.
9.2 – O cancelamento do registro de preços, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.
9.3 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior,
que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1 – As despesas decorrentes da aquisição, objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão a conta de dotação
específica do orçamento do exercício de 2021 e seguintes.
10.2 – O Órgão Participante quando da contratação/empenhamento especificará a classificação orçamentária.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
11.1 – A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Pregão Eletrônico nº 11/2021, realizado pelo CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, Órgão Gerenciador.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VALIDADE E DA VIGÊNCIA
12.1 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 22/10/2021 à 21/10/2022.
12.2 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado.
12.2.1 – O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a um ano, incluídas eventuais prorrogações,
conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.3 – A vigência para a execução dos contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços observará ao disposto no art. 57
da Lei nº 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 – O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao (Órgão Gerenciador (Consorcio CVC)
ou para os Órgãos Participantes (Municípios Consorciados), a obrigação de solicitar os fornecimentos que dele poderão advir
independentemente da sua estimativa de consumo.
13.2 – Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital e o preço registrado, o Órgão Participante (Município
Consorciado) poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de
interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado
pelo Órgão Participante.
13.3 – A existência de preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador ou os Órgãos Participantes a firmar as contratações
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
13.4 – O FORNECEDOR signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas obrigações para com o
Consórcio Intermunicipal Velho Coronel - CVC (Órgão Gerenciador) e os Municípios Consorciados (Órgãos Participantes), nos
termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata de Registro de
Preços e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.
13.5 – A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer município consorciado que não
tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador, desde que devidamente justificada a
vantagem.
13.5.1– Os municípios consorciados que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro
3
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de Preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador da Ata, para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 13.5.2– Caberá
ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou
não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata,
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
13.5.3 – As contratações adicionais a que se refere este artigo, não poderão exceder por órgão, a cem por cento dos
quantitativos dos itens conforme estimativa de consumo (Anexo VI do Edital)
13.5.4 – Os quantitativos decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item (Anexo VI do Edital) registrado na ata de registro de preços para os órgãos participantes, independente
do número de órgãos que aderirem.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – TABELA DO OBJETO E DO PREÇO
14.1 – Tabela relacionando o objeto e o preço:
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
Item

Qtde

Unid.

Descrição

Marca/Modelo

Valor Unit. (R$)

20

20

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 19,5X24

SILVERCAP

1270

33

6

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17,5X25
RETROESCAVADEIRA E-2/G-2/ L-2

SILVERCAP

1270

44

6

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12,5/80/18 RETRO

SILVERCAP

495

69

12

UN

RECAPAGEM DE PNEU 14X17,5 RETROESCAVADEIRA

SILVERCAP

670

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS
Item

Qtde

Unid.

Descrição

Marca/Modelo

Valor Unit. (R$)

20

8

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 19,5X24

SILVERCAP

1270

30

4

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5X25

SILVERCAP

299

33

8

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17,5X25
RETROESCAVADEIRA E-2/G-2/ L-2

SILVERCAP

1270

44

12

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12,5/80/18 RETRO

SILVERCAP

495

MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA
Item

Qtde

Unid.

Descrição

Marca/Modelo

Valor Unit. (R$)

20

12

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 19,5X24

SILVERCAP

1270

30

16

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5X25

SILVERCAP

299

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17,5X25
RETROESCAVADEIRA E-2/G-2/ L-2

SILVERCAP

1270

33

20

MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM
Item

Qtde

Unid.

Descrição

Marca/Modelo

Valor Unit. (R$)

44

10

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12,5/80/18 RETRO

SILVERCAP

495

MUNICÍPIO DE SERRA ALTA
Item

Qtde

Unid.

Descrição

Marca/Modelo

Valor Unit. (R$)

20

4

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 19,5X24

SILVERCAP

1270

30

6

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5X25

SILVERCAP

299

SILVERCAP

1270

33

6

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17,5X25
RETROESCAVADEIRA E-2/G-2/ L-2

44

6

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12,5/80/18 RETRO

SILVERCAP

495

MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS
Item

Qtde

Unid.

Descrição

Marca/Modelo

Valor Unit. (R$)

20

12

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 19,5X24

SILVERCAP

1270

44

8

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12,5/80/18 RETRO

SILVERCAP

495

MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA
Item

Qtde

Unid.

Descrição

Marca/Modelo

Valor Unit. (R$)

20

4

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 19,5X24

SILVERCAP

1270
4
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MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA
Item

Qtde

Unid.

Descrição

Marca/Modelo

Valor Unit. (R$)

30

8

UN

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5X25

SILVERCAP

299

33

6

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17,5X25
RETROESCAVADEIRA E-2/G-2/ L-2

SILVERCAP

1270

44

6

UN

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12,5/80/18 RETRO

SILVERCAP

495

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ESTIMATIVA DE CONSUMO
15.1 – Estimativa de consumo de cada item: Conforme detalhado na clausula 14ª (Décima Quarta).
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LEI N. 13.709/2018
16.1 – As partes ficam cientes da vedação da utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da
execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa,
civil e criminal.
16.2 – As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais
e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n.
13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de
obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual, inclusive para armazenamento necessário.
16.3 – As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individual ou
coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD.
16.4 – Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o
CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste contrato, tem acesso a dados pessoais dos representantes da
CONTRATADA, tais como: número do CPF e do RG, endereço eletrônico, e cópia do documento de identificação.
16.5 – A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a
adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados
pelo CONTRATANTE.
16.6 – A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de
acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou
qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 – É competente o foro da Comarca de Coronel Freitas - SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da
presente Ata de Registro de Preços.
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e
forma.
Coronel Freitas (SC), 20/10/2021.

Sr(a). JUCINEI NUNES DA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO
Órgão Gerenciador
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
Órgão Participante
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS
Órgão Participante
MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA
Órgão Participante
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
Órgão Participante
MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM
Órgão Participante
MUNICÍPIO DE SERRA ALTA
Órgão Participante
MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS
Órgão Participante
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MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA
Órgão Participante
JL PNEUS LTDA - ME
Fornecedor

Testemunha

Testemunha
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Compras e Contratos
Termo Adjudicação Pregão - Termo de Adjudicação Pregão

Ano - Minuta - Licitação: 2021 Número - Minuta - Licitação: 14 Cliente - Minuta - Licitação: 16703

Termo de Adjudicação
Licitação n°: 11/2021
Modalidade: 71 - Pregão Eletrônico
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
RECAUCHUTAGEM, RECAPAGEM, VULCANIZAÇÃO E CONSERTOS RAC EM PNEUS DE MÁQUINAS
CAMINHÕES E DEMAIS EQUIPAMENTOS.
Ultrapassada a fase de habilitação deste pregão, e considerando o fato de que o representante legal presente à
sessão pública não manifestou interesse em recorrer do resultado deste pregão, adjudico o seu objeto à(s) seguinte(s)
licitante(s):
Vencedores
Nome

Itens

FM PNEUS LTDA

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46,
47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
70, 71, 72, 73

R$1.159.600,00 (um milhão, cento e cinquenta e nove mil e seiscentos reais)
VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA - EPP

48, 54, 57

R$266.980,00 (duzentos e sessenta e seis mil e novecentos e oitenta reais)
INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA

43

R$28.060,00 (vinte e oito mil e sessenta reais)
JL PNEUS LTDA - ME

20, 30, 33, 44, 69

R$176.586,00 (cento e setenta e seis mil e quinhentos e oitenta e seis reais)

Destarte, com fulcro no art. 38, inc. VII, da Lei n°. 8.666/93, submetemos os presentes autos, nele incluídos estas
informações à apreciação da Autoridade Competente para que decida a respeito da homologação deste procedimento
licitatório.

É o parecer, s.m.j.
Coronel Freitas, SC, 20 de outubro de 2021.

FLÁVIA ROLIM DE MOURA
Pregoeiro
Resolução n° 2/2021

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04
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Compras e Contratos
Termo Homologação - Termo de Homologação

Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 16703 Ano - Minuta - Licitação: 2021 Número
- Minuta - Licitação: 14 codigoCliente: 16703 anoMinuta: 2021 cotaCredenciamento: 0

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão
Para Contratação de Serviços
11/2021

Tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada pela Resolução nº 2/2021.
Homologo
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Pregão nº. 11/2021, o(s) participante(s):

9423 - FM PNEUS LTDA
Item Produto
1

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12,4X24

2

VULCANIZAÇÃO
AGRICOLA

DE

PNEU

18,4X34

TRATOR

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

UNIDADE

VIPAL

56

R$682,00

R$38.192,00

UNIDADE

VIPAL

46

R$440,00

R$20.240,00
R$69.888,00

3

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 23.1X26

UNIDADE

VIPAL

32

R$2.184,00

4

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 23.1X30

UNIDADE

VIPAL

20

R$488,00

R$9.760,00

5

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18.4X30

UNIDADE

VIPAL

48

R$284,00

R$13.632,00
R$15.810,00

6

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 23X1-26 ROLO

UNIDADE

VIPAL

34

R$465,00

7

CONSERTO RAC 20 TRATOR

UNIDADE

VIPAL

68

R$39,00

R$2.652,00

8

CONSERTO RAC 35 TRATOR

UNIDADE

VIPAL

66

R$52,00

R$3.432,00

9

CONSERTO RAC 40 TRATOR

UNIDADE

VIPAL

70

R$60,00

R$4.200,00

10

CONSERTO RAC 42 TRATOR

UNIDADE

VIPAL

66

R$71,00

R$4.686,00

11

RECAUCHUTAGEM
AGRÍCOLA

UNIDADE

VIPAL

26

R$1.390,00

R$36.140,00

DE

PNEU

18426

TRATOR

12

RECAPAGEM DE PNEU 18426 TRATOR AGRÍCOLA

UNIDADE

VIPAL

16

R$1.189,00

R$19.024,00

13

VULGANIZAÇÃO
AGRÍCOLA

TRATOR

UNIDADE

VIPAL

26

R$379,00

R$9.854,00

14

RECAUCHUTAGEM
AGRÍCOLA

TRATOR

UNIDADE

VIPAL

24

R$2.650,00

R$63.600,00

DE

PNEU

DE

18426

PNEU

24532

15

RECAPAGEM DE PNEU 24532 TRATOR AGRÍCOLA

UNIDADE

VIPAL

12

R$2.879,00

R$34.548,00

16

VULCANIZAÇÃO
AGRÍCOLA

UNIDADE

VIPAL

24

R$470,00

R$11.280,00

DE

PNEU

24532

TRATOR

17

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 18,4X34

UNIDADE

VIPAL

40

R$1.390,00

R$55.600,00

18

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 14,9X24

UNIDADE

VIPAL

44

R$950,00

R$41.800,00

19

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 18,4X30

UNIDADE

VIPAL

46

R$1.398,00

R$64.308,00

21

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 23.1/30 10 LONAS

UNIDADE

VIPAL

20

R$2.612,00

R$52.240,00

22

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 14.9/26

23

VULCANIZAÇÃO
AGRICOLA

DE

PNEU

14.9X24

TRATOR

UNIDADE

VIPAL

14

R$937,00

R$13.118,00

UNIDADE

VIPAL

32

R$308,00

R$9.856,00
R$37.576,00

24

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400X24

UNIDADE

VIPAL

122

R$308,00

25

CONSERTO RAC 20 MOTONIVELADORA

UNIDADE

VIPAL

81

R$39,00

R$3.159,00

26

CONSERTO RAC 35 MOTONIVELADORA

UNIDADE

VIPAL

76

R$52,00

R$3.952,00

27

CONSERTO RAC 40 MOTONIVELADORA

28

RECAUCHUTAGEM
MOTONIVELADORA

DE

PNEU

UNIDADE

VIPAL

81

R$61,00

R$4.941,00

1400X24

UNIDADE

VIPAL

126

R$885,00

R$111.510,00

29

CONSERTO RAC 42 MOTONIVELADORA

UNIDADE

VIPAL

76

R$71,00

R$5.396,00

31

RECAUCHUTAGEM
DE
CARREGADEIRA E-3/ L-3

17,5X25

UNIDADE

VIPAL

22

R$1.410,00

R$31.020,00

32

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5/25 CARREGADEIRA
E-3/L-3

UNIDADE

VIPAL

16

R$300,00

R$4.800,00

PNEU

34

CONSERTO RAC 20 RETROESCAVADEIRA

UNIDADE

VIPAL

54

R$39,00

R$2.106,00

35

CONSERTO RAC 35 RETROESCAVADEIRA

UNIDADE

VIPAL

52

R$52,00

R$2.704,00

36

CONSERTO RAC 40 RETROESCAVADEIRA

UNIDADE

VIPAL

56

R$61,00

R$3.416,00

37

CONSERTO RAC 42 RETROESCAVADEIRA

UNIDADE

VIPAL

52

R$71,00

R$3.692,00

38

CONSERTO RAC 20 CARREGADEIRA

UNIDADE

VIPAL

44

R$39,00

R$1.716,00

39

CONSERTO RAC 35 CARREGADEIRA

UNIDADE

VIPAL

24

R$52,00

R$1.248,00

40

CONSERTO RAC 40 CARREGADEIRA

UNIDADE

VIPAL

24

R$61,00

R$1.464,00

41

CONSERTO RAC 42 CARREGADEIRA

UNIDADE

VIPAL

24

R$71,00

R$1.704,00

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04
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Termo Homologação - Termo de Homologação

Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 16703 Ano - Minuta - Licitação: 2021 Número
- Minuta - Licitação: 14 codigoCliente: 16703 anoMinuta: 2021 cotaCredenciamento: 0
9423 - FM PNEUS LTDA
Item Produto

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

42

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 12,5/80X18 RETRO

UNIDADE

VIPAL

60

R$210,00

R$12.600,00

45

VULCANIZAÇÃO
BORRACHUDO

DE

PNEU

1000X20

RADIAL

UNIDADE

VIPAL

158

R$85,00

R$13.430,00

46

VULCANIZAÇÃO
BORRACHUDO

DE

PNEU

1000X20

COMUM

UNIDADE

VIPAL

103

R$85,00

R$8.755,00

47

RECAPAGEM
DE
BORRACHUDO

COMUM

UNIDADE

VIPAL

138

R$404,00

R$55.752,00

PNEU

1000X20

49

CONSERTO RAC 20 CAMINHÃO

UNIDADE

VIPAL

131

R$23,50

R$3.078,50

50

CONSERTO RAC 35 CAMINHÃO

UNIDADE

VIPAL

123

R$33,00

R$4.059,00

51

CONSERTO RAC 40 CAMINHÃO

UNIDADE

VIPAL

143

R$42,50

R$6.077,50

52

CONSERTO RAC 42 CAMINHÃO

UNIDADE

VIPAL

111

R$52,00

R$5.772,00

53

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 22,5X275/80 ÔNIBUS

UNIDADE

VIPAL

174

R$440,00

R$76.560,00

55

VULGANIZAÇÃO DE PNEU 22,5 X275/80 ÔNIBUS

UNIDADE

VIPAL

147

R$85,00

R$12.495,00

56

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17X215/75 MICRO
ÔNIBUS

UNIDADE

VIPAL

74

R$284,00

R$21.016,00

58

VULGANIZAÇÃO
ÔNIBUS

UNIDADE

VIPAL

73

R$85,00

R$6.205,00

DE

PNEU

17X215/75

MICRO

59

CONCERTO RAC 20 ÔNIBUS

UNIDADE

VIPAL

90

R$23,50

R$2.115,00

60

CONCERTO RAC 35 ÔNIBUS

UNIDADE

VIPAL

90

R$33,00

R$2.970,00

61

CONCERTO RAC 40 ÔNIBUS

UNIDADE

VIPAL

90

R$42,50

R$3.825,00

62

CONCERTO RAC 42 ÔNIBUS

UNIDADE

VIPAL

90

R$52,00

R$4.680,00

63

CONCERTO RAC 20 MICRO ÔNIBUS

UNIDADE

VIPAL

70

R$23,50

R$1.645,00

64

CONCERTO RAC 35 MICRO ÔNIBUS

UNIDADE

VIPAL

70

R$33,00

R$2.310,00

65

CONCERTO RAC 40 MICRO ÔNIBUS

UNIDADE

VIPAL

70

R$42,50

R$2.975,00

66

CONCERTO RAC 42 MICRO ÔNIBUS

UNIDADE

VIPAL

70

R$52,00

R$3.640,00

67

RECAPAGEM
AGRÍCOLA

UNIDADE

VIPAL

96

R$237,00

R$22.752,00

PNEU

750

68

RECAPAGEM PNEU 900 R20

70

RECAPAGEM
DE
BORRACHUDO 21MM

R16

PNEU

-

CARRETÃO

295x80

R22,5

UNIDADE

VIPAL

28

R$380,00

R$10.640,00

UNIDADE

VIPAL

58

R$470,00

R$27.260,00
R$20.800,00

71

RECAPAGEM DE PNEU 24.5/32 TRATO

UNIDADE

VIPAL

8

R$2.600,00

72

RECAPAGEM DE PNEU 12,4/26 TRATOR

UNIDADE

VIPAL

8

R$678,00

R$5.424,00

73

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 295.80 R22,5

UNIDADE

VIPAL

50

R$170,00

R$8.500,00

Total do Fornecedor: R$1.159.600,00
9482 - VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA - EPP
Item Produto
48

RECAPAGEM
DE
BORRACHUDO.

PNEU

1000X20

RADIAL

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

UNIDADE

VIPAL

280

R$480,00

R$134.400,00

54

RECAPAGEM DE PNEU 22,5X275/80 ÔNIBUS

UNIDADE

VIPAL

208

R$460,00

R$95.680,00

57

RECAPAGEM DE PNEU 17X215/75 MICRO ÔNIBUS

UNIDADE

VIPAL

123

R$300,00

R$36.900,00

Total do Fornecedor:

R$266.980,00

9504 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA
Item Produto
43

RECAPAGEM DE PNEU 12X16,5 BORRACHUDO
RETRO

Unidade

Marca

UNIDADE

RUZI

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

46

R$610,00

R$28.060,00

Total do Fornecedor:

R$28.060,00

9547 - JL PNEUS LTDA - ME
Item Produto
20

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 19,5X24

30

VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5X25

33

RECAUCHUTAGEM
DE
PNEU
RETROESCAVADEIRA E-2/G-2/ L-2

17,5X25

Unidade

Marca

UNIDADE

SILVERCAP

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

60

R$1.270,00

R$76.200,00

UNIDADE

SILVERCAP

34

R$299,00

R$10.166,00

UNIDADE

SILVERCAP

46

R$1.270,00

R$58.420,00

44

RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12,5/80/18 RETRO

UNIDADE

SILVERCAP

48

R$495,00

R$23.760,00

69

RECAPAGEM
DE
RETROESCAVADEIRA

UNIDADE

SILVERCAP

12

R$670,00

R$8.040,00

Total do Fornecedor:

R$176.586,00

PNEU

14X17,5

Coronel Freitas, 20 de outubro de 2021.
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CISAM-SUL
RESOLUÇÃO 35/2021

Publicação Nº 3358340

Resolução CISAM-Sul nº 35 de 01 de outubro de 2021
“Abre crédito suplementar no Consórcio Intermunicipal
de Saneamento Ambiental - CISAM-SUL, na forma que
especifica.”
O Presidente do CISAM-SUL, no uso de suas atribuições legais e considerando a
necessidade de adequações orçamentárias em face das demandas operacionais do Consórcio
Intermunicipal de Saneamento Ambiental CISAM-SUL, e de acordo com o inciso II, do artigo 3°
da resolução 14/2020:
RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM-SUL, um crédito adicional suplementar nas seguintes
dotações para as atividades de Regulação:
Classificação
DENOMINAÇÃO
FTE DR
R$
3.3.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas

70.000,00

TOTAL

70.000,00

Art. 2º - Para a cobertura da abertura do crédito suplementar no artigo anterior, fica
cancelado o valor referente a classificação contábil 4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas para
Despesas de capital que não serão utilizados.
Classificação
DENOMINAÇÃO
FTE DR
R$
4.4.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas

70.000,00

TOTAL

70.000,00

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Orleans/SC, 01 de outubro de 2021.
IBANEIS LEMBECK
Presidente CISAM-Sul
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CONDER
EXTRATO EDITAL - PROC LIC 036.2021 - PE 35.2021 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS - RETIFICADO

Publicação Nº 3358851

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7639E5EA1C4206F656CD0C4A2F7F7CA0ABE7C7F6

EXTRATO DO EDITAL RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021
“REGISTRO DE PREÇOS”
CÓDIGO DE REGISTRO TCE/SC: 7639E5EA1C4206F656CD0C4A2F7F7CA0ABE7C7F6
EDITAL DE LICITAÇÃO

Regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com as alterações da Lei
nº 8883/94 e da Lei nº 9.648/98), Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto do CONDER nº 06/2020, que regulamenta o
sistema de registro de preços, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (com as alterações da Lei Complementar nº 147/2014
e Lei Complementar nº 155/2016),

Interessado:

Tipo:

Objeto:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER
São órgãos participantes desta licitação os seguintes municípios consorciados ao CONDER:
Anchieta, Bandeirante, Belmonte, Descanso, Dionísio Cerqueira, Guarujá do Sul, Iporã do Oeste, Palma Sola, Princesa, Romelândia,
Santa Helena, São João do Oeste e São Miguel do Oeste.
Menor Preço por Item
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS OU GEODÉSICOS EM ATENDIMENTO
A DEMANDA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CONDER E QUE SÃO PARTICIPANTES DESTE CERTAME, DE ACORDO COM AS
CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NO PRESENTE EDITAL, INCLUSIVE EM SEUS ANEXOS, ESPECIALMENTE O ANEXO I QUE
VINCULA O TERMO DE REFERÊNCIA.

DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

Período de recebimento das propostas:

Início da Sessão de Disputa de Preços (lances):

(*) Das 08h00min do dia 20 de outubro de 2021 até às 08h00min do dia 05 de novembro de 2021,
através do Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br). – (Alterado conforme
1ª Retificação de 20/10/2021).
(*) 05 de novembro às 08h15min, através do Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br). - (Alterado conforme 1ª Retificação de 20/10/2021).
Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis na página inicial do site do Portal
de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Local:

São Miguel do Oeste – SC, 20 de outubro de 2021.
Claudio Junior Weschenfelder
Presidente do CONDER/Prefeito de Guarujá do Sul
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ATA 06.2021 - ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA CONDER - 19.10.2021

Publicação Nº 3358901

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER
ATA Nº 06/2021 DE 19 (DEZENOVE) DE SETEMBRO DE 2021
Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, as 14h00min (quatorze horas), conforme
disposto no Edital de Convocação nº 006/2021, realizada em sala virtual no aplicativo Zoom, com acesso
no link https://us02web.zoom.us/j/83340292796, reuniram-se para Assembleia Geral Extraordinária do
CONDER os representantes dos seguintes municípios consorciados: BARRA BONITA, CUNHA
PORÃ, DESCANSO, GUARUJÁ DO SUL, IPORÃ DO OESTE, MONDAÍ, SAUDADES, SANTA
HELENA, SÃO JOÃO DO OESTE, SÃO JOSÉ DO CEDRO, SÃO MIGUEL DO OESTE,
TIGRINHOS e TUNÁPOLIS. Registra-se a presença dos demais participantes, Jussara Salete Reginatto
Secretária Executiva do CONDER, José Francisco Mora Diretor do CONDER, Édina Grasiela Tremea
Spironello Assessora Jurídica da AMESOC e do CONDER, Airton Fontana Secretário Executivo da
AMEOSC e Adir Faccio Diretor ARIS. Dando início à reunião, o Presidente, Prefeito Cláudio Júnior
Weschenfelder saudou a todos agradecendo a participação, após reforçou a importância da atuação e
fortalecimento conjunto dos municípios através das ações do CONDER e destacou e necessidade da
convocação de forma extraordinária para deliberação de pauta única sobre a Regionalização do
Saneamento Básico e Novo Marco Regulatório. Após a contextualização do presidente sobre o assunto,
de imediato passou a palavra ao Sr. Adir Faccio representante da ARIS que se manifestou sobre as
disposições da Lei Complementar nº 495/2010, alterada pela Lei Complementar nº 571/2012, em razão
da edição do Decreto nº 1.372, de 14 de julho de 2021, trazendo informações pertinentes ao assunto e
encaminhamentos que se farão necessários. Após ampla debate e exposições, foi colocado em deliberação
e restou aprovado por unanimidade de votos que os Municípios Consorciados ao CONDER, no
desempenho de suas atribuições, em observância as diretrizes nacionais do saneamento básico, a
coerência lógica e a autonomia dos municípios, o interesse destes em exercer de forma regionalizada a
gestão interfederativa das funções públicas de interesse comum, no âmbito do saneamento básico, por
meio do CONDER – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL, sem prejuízo da inclusão de novos Municípios e do próprio Estado de Santa Catarina.
Não havendo mais nada a tratar, o presidente, Prefeito Claudio Junior Weschenfelder, agradeceu a
participação de todos e encerou a presente reunião determinando que fosse lavrada e publicada a presente
Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente, pela assessora jurídica do consórcio.

CLAUDIO JUNIOR
WESCHENFELDER:0
6126667948

de forma digital
JUSSARA SALETE Assinado
por JUSSARA SALETE
REGINATTO:04405660964
REGINATTO:044
Dados: 2021.10.20 13:58:30
05660964
-03'00'

Assinado de forma digital por
CLAUDIO JUNIOR
WESCHENFELDER:06126667948
Dados: 2021.10.20 13:58:18
-03'00'

CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER
Presidente do CONDER/Prefeito de Guarujá do Sul
EDINA GRASIELA TREMEA
SPIRONELLO:03011280908

JUSSARA SALETE REGINATTO
Secretária Executiva do CONDER

Assinado de forma digital por EDINA
GRASIELA TREMEA
SPIRONELLO:03011280908
Dados: 2021.10.20 13:58:52 -03'00'

ÉDINA GRASIELA TREMEA SPIRONELLO
OAB/SC 21.448 - Assessora Jurídica CONDER
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252.2021 - ALTO URUGUAI

Publicação Nº 3358858

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONDER - CONS. INTER. DES. REGIONAL
CNPJ: �23.773.012/0001-54� Telefone: (49) 3621-0795
Endereço: Rua Osvaldo Cruz, 167 - Centro
CEP: �89900-000 - São Miguel do Oeste / SC

Concorrência
1/2021
Número Processo: 30/2021
Data do Processo: 28/07/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 252/2021
No dia 20 de outubro de 2021, compareceram de um lado o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL - CONDER, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 23.773.012/0001-54, representado(a) pelo(a)
PRESIDENTE DO CONDER, o(a) Sr(a). CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER, inscrito(a) no CPF sob o nº 061.266.679-48, doravante
denominada CONSÓRCIO PÚBLICO DE DIREITO PÚBLICO, e a empresa abaixo qualificada, doravante denominada DETENTORA DA
ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do julgamento do Processo Administrativo nº
30/2021 na modalidade de Concorrência nº 1/2021, que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o (a)
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DO ESTUDO
TÉCNICO SOCIOAMBIENTAL (ETSA) PARA OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS E PARTICIPANTES DO CERTAME, COM BASE
NOS ARTS. 64 E 65 DA LEI Nº 12.651/2012 E NOS ARTS. 11, § 2º, E 12, AMBOS DA LEI Nº 13.465/2017, PARECER TÉCNICO Nº.
1/2021/GAM/CAT (EMITIDO EM 16 DE MARÇO DE 2021) E SEUS ANEXOS, ENUNCIADOS DE DELIMITAÇÃO DE ÁREAS DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE EM NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS CONSOLIDADOS (APROVADOS PELOS MEMBROS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E PELO CONSELHO CONSULTIVO DO MEIO AMBIENTE EM
JUNHO DE 2020 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS E VIGENTE), de acordo com as condições e especificações constante no
presente edital, inclusive em seus anexos, especialmente o Anexo I que vincula o Termo de Referência.
A empresa DETENTORA DA ATA dos itens, resolve firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o
resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela Lei
de Licitações nº.8.666/93, bem como pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto do CONDER nº 006/2018 que regulamenta o sistema de
registro de preços, Decreto do CONDER nº 09/2020 que regulamenta a licitação na modalidade de Pregão Eletrônico e, pelas condições do
edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços para seleção da proposta mais
vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO SOCIOAMBIENTAL (ETSA) PARA OS MUNICÍPIOS
CONSORCIADOS E PARTICIPANTES DO CERTAME, COM BASE NOS ARTS. 64 E 65 DA LEI Nº 12.651/2012 E NOS ARTS. 11, §
2º, E 12, AMBOS DA LEI Nº 13.465/2017, PARECER TÉCNICO Nº. 1/2021/GAM/CAT (EMITIDO EM 16 DE MARÇO DE 2021) E
SEUS ANEXOS, ENUNCIADOS DE DELIMITAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE EM NÚCLEOS URBANOS
INFORMAIS CONSOLIDADOS (APROVADOS PELOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA E PELO CONSELHO CONSULTIVO DO MEIO AMBIENTE EM JUNHO DE 2020 E DEMAIS LEGISLAÇÕES
CORRELATAS E VIGENTE), de acordo com as condições e especificações constante no presente edital, inclusive em seus anexos,
especialmente o Anexo I que vincula o Termo de Referência nas condições definidas na ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e
demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo
prazo de validade do presente Registro de Preços. A presente Ata contempla os municípios consorciados ao CONDER, informados no edital
do processo licitatório que gerou esta ata de registro de preços.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com o respectivo fornecedor ou a
contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações,
sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de MENOR PREÇO POR ITEM, de acordo com a ordem de
classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro,
conforme segue:
Participante: 9610 - ALTO URUGUAI - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CIDADES LTDA
Item
Descrição
Marca
Unid.
Quant. Valor Unitário
1

ELABORAÇÃO
DO
ESTUDO
TÉCNICO
SOCIOAMBIENTAL (ETSA) PARA OS MUNICÍPIOS
CONSORCIADOS
E
PARTICIPANTES
DO
CERTAME, COM BASE NOS ARTS. 64 E 65 DA LEI

ASSINADO DIGITALMENTE

KML

234,6

2.900,000

Valor Total
680.340,00
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Concorrência
1/2021
Número Processo: 30/2021
Data do Processo: 28/07/2021

Participante: 9610 - ALTO URUGUAI - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CIDADES LTDA
Item
Descrição
Marca
Unid.
Quant. Valor Unitário

Valor Total

Nº 12.651/2012 E NOS ARTS. 11, § 2º, E 12, AMBOS
DA LEI Nº 13.465/2017, PARECER TÉCNICO Nº.
1/2021/GAM/CAT (EMITIDO EM 16 DE MARÇO DE
2021) E SEUS ANEXOS, ENUNCIADOS DE
DELIMITAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
EM
NÚCLEOS
URBANOS
INFORMAIS
CONSOLIDADOS
(APROVADOS
PELOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SANTA CATARINA E PELO
CONSELHO CONSULTIVO DO MEIO AMBIENTE
EM JUNHO DE 2020 E DEMAIS LEGISLAÇÕES
CORRELATAS E VIGENTE).
Total Fornecedor:
Total Geral:

R$ 680.340,00
R$ 680.340,00

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e deverá incluir
todos e quaisquer ônus, quer seja tributário, fiscal ou trabalhista, seguros, impostos e taxas, transporte, frete e quaisquer encargos necessários
a execução do objeto do contrato.
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser
revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do caput e do §5º
do art. 65 da lei nº 8.666/93, de 1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de preços, a comprovação deverá ser feita por
meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços
de fabricantes, notas ficais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito,
sob pena de indeferimento do pedido.
2.2.3. O CONDER deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, salvo por motivo de força
maior, devidamente justificado no processo.
2.2.3.1. Enquanto não houver o DEFERIMENTO do PRESIDENTE DO CONDER, as empresas ficão obrigadas a fornecer os
materiais e/ou serviços pelo valor definido na Ata de Registro de Preços, o pedido de reequilibrio economico financeiro não é motivo para
não entrega dos materiais e/ou prestação dos serviços pelo valor definido em ata para os municípios consorciados, sendo que o valor somente
será reajustado após DEFERIMENTO, consequentemente todas as Autorizações de Fornecimento que forem enviadas antes deste, deverão
ser cumpridas pelo valor definido em Ata de Registro de Preços, sob pena das sanções cabíveis.
2.3. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o CONDER se julgar
conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade ou
determinar a negociação.
2.4. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de
primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitando a ordem de classificação.
2.5. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao CONDER promover as
necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preço originalmente registrada e
sua adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade da negociação.
2.6. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o
compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou cancelamento do
preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5º do art. 65 da lei 8.66/93, caso em que o
CONDER poderá:
a) Deferir o requerimento, fixando novo preço pactuado sendo consignada em apostila a Ata de registro de Preços, com as
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justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.
b) Indeferir o requerimento mantendo-se assim os preços originais consignados na Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL
GEROU ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos municípios consorciados ao CONDER e que participaram do certame
licitatório, relacionadas no Edital de Licitação.
4.2. Os municípios consorciados - órgãos participantes da Ata de Registro de Preços formalizaram seus pedidos diretamente com
os fornecedores, através de Autorizações de Fornecimento, Nota de Empenho, Contrato ou documento equivalente com os preços registrados.
4.3. Os quantitativos dos contratos/autorizações de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles
registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos/autorizações de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de
1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.
CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais ou serviços
registrados, para fins de controle e fixador do valor máximo a ser pago pela Administração;
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da aquisição dos
materiais ou prestação dos serviços, o sistema utilizado pelos municípios consorciados indicará os fornecedores e seus respectivos saldos;
5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas,
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao
beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
5.1.4. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços solicitados pelo fornecedor no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis,
salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo;
5.1.5. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de
contrações por outros meios permitidos pela legislação.
5.2. Compete aos municípios consorciados participantes:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais ou
serviços dentro das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento,
inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
ata.

5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos ou serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da
5.3. Compete ao Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos ou serviços nas condições estabelecidas no edital, “em especial o Anexo I – Termo de Referência” e
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seus demais anexos;
5.3.2. Atender todos os pedidos de contratação durante o período de vigência do Registro de Preços, independente da quantidade
do pedido ou de valor mínimo, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelos municípios consorciados participantes,
constantes na Autorização de Fornecimento;
5.3.3. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco
por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e
facultativas nas demais situações;
5.3.4. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3.5. Substituir os produtos ou serviços recusados pelos municípios consorciados participantes, sem qualquer ônus para a
Administração, no prazo definido e estipulado no edital de licitação, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.6. Atender a demanda dos municípios consorciados participantes, durante a fase da negociação de revisão de preços de que
trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados;
5.3.7. Vincular-se ao novo preço definido pelo Consórcio, resultante do ato de reequilibrio econômico financeiro;
5.3.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a
entrega do objeto de registro de preços;
5.3.9. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem
fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pelo CONSÓRCIO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) a empresa estiver punida com suspensão ou impedimento de licitar ou contratar com a administração pública em decorrência de
registros efetuados pelo CONDER ou de qualquer um dos municípios consorciados ao CONDER e participantes do programa LICITAÇÕES
COMPARTILHADAS;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato
de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1.2, a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa
oficial (Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC e Site Oficial do CONDER).
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade
competente.
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preços deverá ser protocolada no CONDER, facultada a
esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o
contraditório e a ampla defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá transferir os itens cancelados àquela com
classificação imediatamente subsequente.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos municípios consorciados participantes do
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processo licitatório.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante autorização de fornecimento, nota de empenho, contrato ou documento
equivalente, formalizado pelos municípios consorciados participantes, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a
quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, os dados do processo que gerou este registro de preços, o carimbo e a assinatura do
responsável.
7.3. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos ou serviços solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou
parte dele, deverá comunicar aos municípios solicitantes, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento
da Ordem de Fornecimento ou documento equivalente.
7.4. Solicitações de troca de marca, poderão ser aceitas em casos excepcionais, com justificativa plausível, sendo que está deverá
ser solicitada previamente ao faturamento do produto ou serviço.
7.4.1. Para trocas de marcas “pontuais” a determinado solicitante, está pode ser requerida diretamente ao responsável do município
solicitante, se está tiver qualidade igual ou superior a marca registrada, sem prejuízos financeiro aos municípios.
7.4.2. Para trocas de marcas que comtemplem “alterações para toda a Ata de Registro de Preços” a empresa deverá enviar
solicitação ao CONDER, que analisará o deferimento do pedido, se está tiver qualidade igual ou superior a marca registrada, sem prejuízos
financeiro aos municípios. Em caso de deferimento tanto a empresa como os municípios consorciados e participantes serão comunicados da
decisão.
7.5. A fornecedora classificada ficará obrigada a atender as ordens de fornecimento ou documento equivalente efetuadas dentro do
prazo de validade do registro de preços, mesmo se a entrega dos materiais ou serviços ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1. O local de entrega dos materiais ou serviços será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento ou documento equivalente
emitido pelos municípios consorciados e participantes.
7.5.2. O prazo de entrega dos materiais/serviços será aquele PREVISTO/ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE
GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
7.6. As despesas relativas à entrega dos materiais e/ou serviços correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.7. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais e/ou serviços, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em
conformidade com as especificações descritas no Anexo I – Termo de Referência do edital de licitação, sendo de sua inteira responsabilidade
a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.
7.8. No ato de entrega ou imediatamente após a entrega, os produtos e/ou serviços serão devidamente inspecionados pelo Setor
Responsável (de cada município consorciado). No caso de se constatar qualquer irregularidade ou incompatibilidade nos itens fornecidos em
relação à proposta comercial da contratada ou em relação às condições expressas neste Edital, cada Município terá o prazo máximo de 05
(cinco) dias para processar a conferência do que foi entregue, notificando a licitante vencedora para substituição do objeto entregue em
desacordo com as especificações.
7.9. Os produtos e/ou serviços deverão ser entregues aos municípios solicitantes pelo valor aprovado no processo, sendo proibida a
cobrança de qualquer outra despesa que venha a interferir no valor licitado e aprovado, correndo por conta da licitante vencedora as despesas
de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
7.10. A Detentora da Ata de Registro de Preços deverá atender rigosamente os dispostos no Termo de Referência – Anexo I do
edital de licitação a qual gerou esta Ata.
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO
8.1. Os pagamentos serão efetuados após a entrega dos produtos e/ou serviços e apresentação da nota fiscal eletrônica/fatura, no
prazo DEFINIDO/ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO, em moeda corrente nacional, conforme ordem cronológica de
pagamento de cada órgão participante/município.
edital.

8.2. O pagamento estará condicionado à entrega dos produtos e/ou serviços, e de todas as condições de habilitação exigidas no

8.3. Os Municípios consorciados não se responsabilizam pelo atraso dos pagamentos nos casos de não entrega do objeto ora
licitado, bem como se a contratada agir com imperícia no fornecimento destas. Ainda, quando do não recebimento da respectiva nota fiscal
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corretamente preenchida nos prazos estabelecidos.
8.4. A nota fiscal deverá ser preenchida identificando o número do processo licitatório, nº da Ata de Registro de Preços do
CONDER, descrição completa conforme a autorização de fornecimento, número da autorização de fornecimento ao qual está vinculada, bem
como informar os dados de CNPJ, Endereço, Nome da Contratada, número da Agencia e Conta Bancária (em nome da pessoa jurídica) e
demais informações solicitadas pelos municípios ou pelo EDITAL DE LICITAÇÃO.
8.5. As notas fiscais deverão ser emitidas PARA RAZÃO SOCIAL E CNPJ DE CADA MUNICÍPIO CONSORCIADO
SOLICITANTE, dados estes que serão disponibilizados pelos próprios municípios quando da emissão da Autorização de Fornecimento.
8.6. A Nota Fiscal somente será liberada para pagamento quando a entrega for feita em total conformidade com as especificações
exigidas pelos Municípios e previstas no Edital de Licitação.
8.7. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será
descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.8. Os municípios consorciados efetuaram retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à
detentora da ata.
CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
9.1. É vedado efetuar acréscimos ou supressão nos quantitativos fixados pela ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2. A supressão ou acréscimo dos produtos e/ou serviços vinculados a uma Autorização de Fornecimento / Contrato decorrentes
deste Registro de Preços, estão regulamentados pelo § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, cabendo aos municípios consorciados os devidos
encaminhamentos.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos municípios
consorciados participantes do certame, pelas dotações dos orçamentos vigentes e constarão nas respectivas autorizações de fornecimento,
notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n.
8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES
11.1. O licitante vencedor ficará passível da aplicação das sanções e penalidades previstas na Lei Federal nº 10.520/02, e,
subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666/93, aplicáveis isolada ou conjuntamente, nas seguintes situações:
11.2. Pela não apresentação da documentação de habilitação, proposta de preços e amostras (se solicitadas), pela apresentação de
documentação falsa ou pela não manutenção da proposta, por parte do licitante detentor da melhor oferta:
I - Advertência;
II - Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta;
III - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONDER E MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, pelo prazo de até
02 (dois) anos.
11.3. Pela oferta de produto e/ou serviço em desacordo com as especificações constantes no Edital:
I - Advertência;
II - Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do item ofertado em desacordo.
11.4. Pela recusa na entrega do objeto e/ou execução dos serviços, dentro no prazo previsto no Edital:
I - Advertência;
II - Multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens recusados;
III - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONDER E MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, pelo prazo de até
02 (dois) anos.
11.5. Pelo atraso na entrega do objeto e/ou execução dos serviços, além do prazo previsto no Edital:
I - Advertência;
II - Multa diária na razão de 1% (um por cento) sobre o valor total dos itens não entregues, por dia de atraso, a contar do primeiro
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dia após o término do prazo previsto para entrega do objeto;
III - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONDER E MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, pelo prazo de até
02 (dois) anos.
11.6. Pela entrega do objeto e/ou execução dos serviços em desacordo com o solicitado no Edital: I - Advertência;
II - Multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens entregues em desacordo, por infração, com prazo de até 05
(cinco) dias úteis para a efetiva adequação;
III - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONDER E MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, pelo prazo de até
02 (dois) anos.
11.7. Por causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual:
I - Advertência;
II - Ressarcimento ao erário;
III - Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta;
IV - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONDER E MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, pelo prazo de até
02 (dois) anos.
11.8. Nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e do art. 49 do Decreto Federal nº 10.024/19, o licitante, sem prejuízo das
demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com o CONDER E
MUNICÍPIOS CONSORCIADOS e ter cancelado o Registro Cadastral de Fornecedores junto ao CONDER, nos casos de:
a) não assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços;
b) não entregar a documentação exigida no Edital;
c) apresentar documentação falsa;
d) causar o atraso na execução do objeto;
e) não mantiver a proposta;
f) falhar na execução do Contrato;
g) fraudar a execução do Contrato;
h) comportar-se de modo inidôneo;
i) declarar informações falsas; e
j) cometer fraude fiscal.
11.9. Na aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, o CONSÓRCIO considerará, motivadamente, a
gravidade da falta, seus efeitos e os antecedentes da licitante ou Contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as
justificativas da licitante ou Contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666/93.
11.10. A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno
porte, caracterizará crime de fraude à licitação, sujeitando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e
no art. 90 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho 1993 e implicará na aplicação de sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores garantidos o direito ao contraditório e a ampla defesa.
11.11. As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/contratada.
11.12. Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for
imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA
12.1. A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a sua assinatura e publicação na imprensa oficial do
CONDER (Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC e Site Oficial do CONDER).
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Miguel do Oeste - SC para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente
instrumento.
13.2. E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata, que ficará disponível e publicada no Diário Oficial
dos Municípios – DOM/SC e Site Oficial do CONDER para acesso das partes e demais interessados.
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Compras e Contratos
Termo Homologação - Termo de Homologação

Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 20074 Ano - Minuta - Licitação: 2021 Número Minuta - Licitação: 30 codigoCliente: 20074 anoMinuta: 2021 cotaCredenciamento: Não

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Concorrência
Para Contratação de Serviços
1/2021
Processo Administrativo: 30/2021

O Presidente do CONDER, Sr. CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER, no uso das atribuições que são lhe conferidas
pela Legislação em vigor,
Homologa
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Concorrência nº.
1/2021, o participante:
9610 - ALTO URUGUAI - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CIDADES LTDA
Item
Produto
Unidade
Marca
Qtde
Valor
Valor Total
Unitário
1 ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO QUILOMETR
234,60 R$2.900,00 R$680.340,00
SOCIOAMBIENTAL (ETSA) PARA OS O LINEAR
MUNICÍPIOS
CONSORCIADOS
E
PARTICIPANTES DO CERTAME, COM
BASE NOS ARTS. 64 E 65 DA LEI Nº
12.651/2012 E NOS ARTS. 11, § 2º, E 12,
AMBOS DA LEI Nº 13.465/2017, PARECER
TÉCNICO Nº. 1/2021/GAM/CAT (EMITIDO
EM 16 DE MARÇO DE 2021) E SEUS
ANEXOS,
ENUNCIADOS
DE
DELIMITAÇÃO
DE
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
EM
NÚCLEOS
URBANOS
INFORMAIS
CONSOLIDADOS (APROVADOS PELOS
MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SANTA CATARINA E PELO
CONSELHO CONSULTIVO DO MEIO
AMBIENTE EM JUNHO DE 2020 E DEMAIS
LEGISLAÇÕES
CORRELATAS
E
VIGENTE).
Total do Fornecedor: R$ 680.340,00
São Miguel do Oeste – SC, 20 de outubro de 2021.
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